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TRISTETA





Lo carrer d'en Malla ve a ser una

androna llargaruda que separa dues

rengleres de cases, quals obertures,

encarantse mica ensà mica enllà,

sembla que's mirin fit a fit, com si'ls

edificis se volguessin abrahonar.

Pel costat de l'Argenteria s'hi en-

tra per una volta, y altra volta ròne-

ga, de passadís estret, li dona exida

al carrer d'en Burgués. Poch cone-

guts son aquests carrerons, y menos
freqüentats encara; per lo que*s refe-

reix al d'en Malla, pot dirse sens

exageració que sols hi entran, llevat

dels vehins, los amos de les finques

pera arreplegar lo recapte dels llo-

guers; los argenters que, a estil d'es-
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tar per casa, ab sabates de simolsa y
casquet de seda, se'n pujan a portar

feyna als finistes y obrers de plata,

que desde'ls terrats en avall son les

indústries a que's dedican tots los

estadants; lo sereno que hi dona una
passada cada dilluns pera recullir la

colecta setmanal y, de cent en qua-

ranta, a les nits en que dèu estar de

broma, s'hi arriba per cantar l'hora

y la serenitat del cel.

No's distingeix lo tal carrer per sa

claror ni per sa netedat, ni convida

a passarhi per fer dressera, per que,

ademés dels repichs dels martells

que no sossegan en tot lo dia, l'em-

boyran sovint unes fumeres espesses,

de sentida ingrata del vidriol ab les

sals per fondre Tor y acolorirlo, y'ls

socarrims de la mixtura de manegar

ganivets, que sembla com si una

bruxa fes bullir en lo calderó les

herbes de malastrugansa que donan

encisos pera fer patir.

De manera que Tescatimada llen-

ca de cel que'Is vehins veuen per la

esquerda de Tandrona, y tan aparta-

da com si la guaytessin ab uns ge-

melós de teatre posats als revés, en-

cara l'entelan, per necessitats de la
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seva indústria, ab aquells vapors es-

pessos y mal sans. Y'ls joyells de pe-

dreria fabricats en sos obradors, que

lluexen com estrelles captives en lo

front y en lo coll de les senyores, ja

han passat lo pelegrí abans no han

sigut lliurats del carrer den Malla,

ahont, ab farums dolentes y aspres

burgits, lorments de la pulidora,

martiris del clavador y fibladures

del buril, logran tants primors de

matisos per ésser després gala y afi-

nament de la bellesa en los estrados

dels palaus, en los palcos del teatre

y en les festes de ca'l Arnús.

No té més esperit ni l'aventatjade

gayre per netedat lo carrer d'en Bur-

gués. Encara qu*allí les indústries

siguin més variades y l'aspecte igual-

ment misteriós, ab ses botigues clo-

ses per alts taulells qu'avansan fóra

la porta, menjantse l'estretor del

barri ab ses vidrieres posades en àn-

gul a mitx ayre per arreplegar claror

ò per amagarse dels curiosos, de so-

roll no n'hi manca gens, per que
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entre'l manyà y'ls que fan coberts

de plata, s'ho tenen compost tan

just, que quan un bat lo ferro a l'en-

clusa,'ls altres repican riells al tast,

y sense confrontarsho ab cap con-

trassenya, axis que sembla que vul-

guin reposar, resulta una avinensa

que, al acte que para'l de la fornal,

tornan a engegar lo mall los culle-

rayres, y per aquesta combinació tan

senzilla'l soroll queda assegurat y'ls

vehins assortits d'amohino per tot

lo dia.

A rhora baxa, quan los treballa-

dors plegan y les eynes estan quie-

tes, llavors la quitxalla del barri,

que torna d'estudi, s'encarrega de la

quietut y n'heu Tentrega, comen-
sant un altre estil de gatzara, ab

crits de /ei, de romami-romamàf cor-

redisses ab tal ò qual fuetada ò cop

dé pilota a l'esquena, que'ls esvive-

11a ab uns axerivimenls baladrers y
un'alegría que com a compensació

dels estrèpits dels obradors s'hi avé

molt y serveix de trànzit per dispo-

sar lo vehinat al descans y quietut

de la nit.



Sota la volta qu'uneix los dos car-

rerons, en lo reclau format per la

diferencia d'alineació del passadís de

la casa que tanca aparentment lo

carrer d'en Burgués, hi hà un tau-

lell de mahons y montants corcats,

ahont, avuy al día,'ls aprenents del

manyà, axis que tocan les vuyt, cor-

ren a seurhi, atropellantse pera con-

seguir lo millor lloch, provehits ca-

dascú del seu crostó de pà, que sem-

bla una barca de suro, en la qu'hi

solen enquibir algun bunyol ò cúa

de bacallà, com un vano mitx obert,

y allí asseguts sens que'ls peus los

hi toquin a terra, bellugant les ca-

mes avant y enrera, fan uns esmor-

zars sabrosos, com si's regalessin ab

carn de ploma ò requisits prime-

renchs de ca'l Beco, qu'es delícia

vèurels menjar y remey segur per

ter venir l'apetit a qualsevol lle-

mench ò malaltís, millor y més ac-

tiu que tots los amargants del apo-

tecari, aprobat y segur com Tensiam

de ruques y espinachs ò llacsons y
cosconiiles.
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Lo tender, qu'es un home que
quan troba un ditxo's fa compte que

es ben seu y l'aprofita y'l gasta a ve-

nal, tant si ve a tom com capgirat,

axis que'ls aprenents s'enfilan al

taulellet ho fa reparar a les minyo-
nes que despatxa, dientho sempre del

mateix modo: «Vuyt hores, pubi-

lles; lo banch de l'obra ja està ocu-

pat.» Y com la primera vegada que

ho va dir, agradà l'acudit, ho repe-

teix cada dia, avansant la rialla ell

mateix per si les minyones se'n des-

cuydessen, y'l seu bon humor no'n

val de menos fent diàriament la ma-

texa broma de gasto.

Fa anys, més de quaranta, aqueix

taulellet qu'ara queda bo y solitari

tot lo dia, sense que servexi pera

cap obgecte, en aquella època sem-

pre estava concorregut y era'l millor

ornament y cop de vista que tenia'l

carrer, tant si se'l miravan venint

del de la Fenosa com entranthi pel

d'en Malla ò guaytantlo desde l'Ar-

genteria.



En cada extrem hi havia dos caps

de nina ò figurins de cartró, ab los

ulls fixos al mateix indret, la rialleta

sobrexint d'una boca carminosa, lo

nas tan menut que no pujava més

que'l cocoll d'una baldufa, y una ro-

seta a cada galta. Portava l'una sa-

farina d'estamps virolats, y l'altra,

més a la fresca, gorreta blanca plena

de flochs y voltada de puntes acana-

lades. A la paret, sobre fondo de

roba, s'hi veyan vestidets de criatu-

ra, ab les mànegues esteses, y al cap

de vall dues gorretes com si les tin-

guessin en les mans que no se'ls hi

reparavan.

Derrera aquest taulell, desde les

sis del matí pel bon temps yj axis

que clarejava al hivern, a tota hora

s'hi trobava a la Tristeta,'ls ulls so-

bre la tasca, cusint y cantant sense

distreures pera badoquejar. Sempre
cantava; contan que'l seu nom va

ser ditxo d'una vehina llensat de

pura pensa, y li quedà. La seva pro-

cedència va ser molt temps descone-

guda; mes les comares, que tot ho
indagan, deyan qu'havía èxit de la

Misericòrdia. No se sabia rès més
del seu origen; ben segur que la se-
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va historia era una de tantes, ama-
gada y trista, que per lo comunes
ningú'n fa cabal.

Era bordeta, qu'es dir casibé que
no havia tingut infància; la desdit-

xada vingué al món entranthi pel

carrer. La caritat li obrí les portes

d'una casa santa qu'es de tothom; de

tothom que naix tan desvalgut que

tot seguit ha de captarse ab plors lo

bressol.



II

Allà va eslablirse, en aquell tsu-

lellet, y ja se la sentí cantar: axis un

aucell cego canta en qualsevol reco

ahont li pengin la gavia. Los vehins

la varen estimar ben prompte; era

tan agradosa, que's feya volguer, y
tan treballadora y desexida, que la

feyna saltava entre'ls seus dits com
si hi jugués, y'n sortia polida que ni

semblava que s'hagués tocat.

Tenia la figura petita y posats gra-

cioses, morena, bufona en lo vestir,

escayenta en lo parlar, y tan desperta

y axerida per sos ditxos y acudits,

qu'encantava a tothom ab sos dono-

sos moviments y ab l'altra explica-

ció qu'afegía a sa conversa ab la



1

6

EMILI VILANOVA

vivor dels ulls y'l mitx-riure que

sempre tenia a la boca.

Desseguida va ser la modista de

les criatures del barri, no per avi-

nensa pactada, sinó per conformitat

voluntària de les vehines, qu'hi ana-

van a professo feta a encarregar

vestits pera la quitxalla: pera'ls Bal-

domeros, qu'allavors era'l nom que
Tentusiasme polítich havia posat

en ús y qu'avuy ja ha caducat.

Ara regexen altres patrons: qual-

sevol xicarró que si convé porta les

calses ab acuchillados de pura nalga

se diu Milió, com l'orador insigne,

que pareix qu'haja apadrinat a tota

la bordegassada dels barris populo-

sos... Gran mal se n'ha fet lo rendit

galantejador de la Verge Democrà-
cia de convertir en bast y corrent

lo seu nom de fonts! Tira! ab lo seu

saber, la seva llàvia, ab son cantar

d'àngels, està clar que'ls pares s'hi

encisan y pensant de lluny, per lo

que pugui exir, ja tenen Tinfant a

mitx camí de la celebritat.

Si ho veges que desde'l carrer d'en

Malla al de la Cendra, per portals y
escaletes, entre gent de tota brossa

surten Emilios ab unes cares que la
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Opinió comuna diu que les renta'l

porch y que no prometen ésser sa-

bis, ni oradors, ni republicans, ni

tan sols curiosos, y sentís com ses

mares los cridan ab contraccions y
cambis de lletres per fer son nom
vulgar y ordinari, prou se'n picaria'l

cap més de quatre vegades conside-

rant si fora trist son pas per la his-

toria si no dexés altre rastre que

aquexa bordegassalla de Miliots. Ell

pot pensar com vulgui en política,

pot anar dret ò errat, però hi hà

qui'l té de cap d'esquila no més que

per haver fet malbé un nom senyor,

— com escullit per tan gran artista,

— armoniós y eufònich, que cada sí-

laba pareix una nota musical y que

fóra d'ell no hi hà ningú que'l pugui

portar ab garbo; que'ls altres seus

tocayos lo duyan modestament, ni

envejoses ni envejats, però maycon-
fonentse ab la caterva baladrera, per

que no'l debían a exaltaments pas-

sadissos de la política, sinó al bon

gust dels seus padrins.
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Los barris pobres solen ser més
vividors y sortosos pera certes indús-

tries— sia dit sense malicia ni pro-

pòsit d'engrunyir les classes riques

contra les desvalgudes — qu'altres

de gran trànzit y senyoriu ab ses ca-

ses extremades de bonichs, sos bal-

cons ab guarniments de persianes,

molta escala y de boato pera anar

als pisos, esquifidets y aprofitats,

que per tot se topa y tot se'n va en

portetes y vidrieres; plens de lluhents

y daurats, coberts ab papers hermo-

sos ab estampacions envellutadesen

que les fulles y les flors, los meda-

llons ò altra mena de dibuxos, tot es

una trassa pera plaure la vista y dis-

simular la mesquinesa de les habi-

tacions.

En aquestos carrers tan ensenyo-

rits no hi poden arrelar les indús-

tries petites, per que en ses cases la

cambrera planxa, la cusidora com-

pon los vestits, a la tenda no s'hi

baxa y com que hi hà gas fins a la

cuyna, al carboner no*l cansan ni

s'hi tractan, ni'l conexen més que
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per aquella cara d'Otelo particular.

En los barris modestos ja cambía

d'aspecte; allí tothom prospera; lo

que no's paga's queda a deure. Sem-
bla qu'hi haja més moneda per que

se'n veu distribuhir més sovint! (Ja

a saber que'l senyoriu gasta paper!)

Allí'ls quartos qu'hi entran el dis-

sabte no's quedan encauats, tornan

a exir tots, més n'hi hagués! Nó, no

hi floriran gayre'ls consells de vigi-

lància de cap caxa protectora , ni

hi podran enquibir accions aquexes

famoses companyies que s'establexen

pera treure l'humitat de mar, supo-

sem, ò pera conduhir lo sol ab ca-

nonades. Allí no hi creuen ab di-

videndos ni gerències; tant guanyat

tant gastat, y creu. Lo diner de la

setmanada desseguida queda esmer-

sai: al tender pel consum enderrerit

n'hi han de donar bona cosa; a la

taberneta, per sifons y altres mixtu-

res, un galan pessich; al forner,

aqueix delegat de la Providencia,

pels dos pans de cada dia, que son

catorze a l'hora del pago, ja poden

escoltar lo cant. Prou qu'ho diuen

les dones: «jSi'n mengem de pà!

sembla mentida!»
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La planxadora, per la camisa d ell,

també cobra; a casa la pentinadora,

per anarhi tres vegades a la setmana

pels pentinats senzills y un de ca-

pritxo als dies de festa en que hi ju-

gan los ferros calents, no se li nega-

rà pas la paga, quedant a deure

aqueix adorno curiós y de necessitat

per que*l marit trobi millores a la

fesomia de la mestressa!

Y com tenen Paygua viva en can-

tis de terra, pagui tres rals al aygua-

der per que la pugi y estalvíesels de

salut.

En tot lo demés, los gastos son

com en los barris de luxo. Lo sere-

no cobra y'l vigilant; però nó a me-
sades: cada diumenge; jlos rebaxan

al mateix punt que al amo de la

casa! Lo ral del vigilant, que podria

semblar disbauxa fastuosa, no ho

es, per que, en lloch de vigilar inte-

ressos, te compte que'ls vehins no se

li adormin abans de les sis del matí

quan toca diana ab lo picaporta per

que no perdin quarts de jornal.



Marsoty aquell del sol traycioner

que torra la cara de les donzelles,

anava a les acaballes ab ses rauxes y
copsde geni, ab sos desordres de vent

que no dexan sossegar les finestres

esbadellades y esmicola a gratcient

les vidrieres que troba ab les lleves

fluxes; ab sos frets sobtats ò ses bo-

nanses que trastornan lo mercuri del

termòmetro, tan aviat fentli avan-

sar la crexensa ò ensopintlo sense

solta cap avall com per humiliarlo.

La Quaresma ab ses tristeses, sos

dejunis, ses racanses y penediments

y'ls exàmens de conciencia per di-

vulgarlos contrit als peus del confés,

també s'acabava. De bon matí se

ohían piulejar los pardals qu'arri-

bavan ab la primavera; los dies eran

llarchs y hermosos, l'ayre suau y
benigne, ab certa flayre qu'entres-

sentía regalada y gustosa arreplega-

da en los farigolarsde lesmontanyes

vehines per escamparse, abundanta
com be de Deu, per la ciutat. Per

l'espay hi havia més aucells que vo-
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lavan adalerats, y entre la blavor del

cel y les magnificències del sol, s'a-

xeribían y al bò de ses alegries rom-

pían quatre refilets,— que deuen ser

ses rialles, — y fugían a cercar hos-

tatge sota les teules de les cases ò

entre la verdor dels jardins.

Revenia la salut, recompartintse

entre'ls que n'estavan menesterosos;

sossegavan les campanes, entristides

d'anunciar lo Viàtich y de tocar a

morts. No's moria tanta gent; los

malalts se refeyan ab ditxosa conva-

lescència d'amorositats del sol y bla-

na temperatura; los qu'estavan sans

no. temian perdre aquexa riquesa

derrera les etzagallades del mes de

Mars, a qui despedían tots ab igual

satisfacció: los vells per loque'ls ha-

via concedit, y'ls joves per lo que'ls

hi haguera pogut llevar.

Lo taulell de la Tristeta, plè de

vestidets nous, ab la guardià d'ho-

nor dels dos figurins, donava goig de

veure; més qu'una parada d'indus-

tria per guanyarshi la vida, sembla-

va l'entreteniment d'una criatura

ditxosa que jugués fent de mare de

per riure, entremitx de les seves ni-

nes.



III

La quitxalla del carrer d'en Bur-

gués celebrava primeres vespres del

Diumenge de Rams ab l'animació y
cridadissa pròpia de les grans festes

en que hi té part assenyalada. La
penetrant olor del llorer perfumava

aquells barris tan poch donats als

gustos del olfat ni a aquestes senti-

des delicades. Los xiquets passeja-

van los rams florits y'ls palmons,

embestintse y fent batusses molt fer-

mes, que ja les comensavan a tremo-

lar losserenosque Tendemà tindrían

de bregarhí a les escales de Santa

Maria ò a la Plasseta de Sant Just.

Lo mosso del carboner, en Teu,

diminutiu de Miquel que les dones
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li havian tret per afavorirlo ab al-

guna cosa bufona per que'l pobre

havia ensopegat ab una cara lletja

per naturalesa y un ofici tan poch

ajudat per dissimularia, que quan

més emmascarada la duya més llet-

ja li ressortía, s'estava en lo pedrís

de la botiga fent creus en la soca

dels llorers, y no podia enllestir la

munió de rams qu'esperavan tanda

per que*ls hi gravés aqueix signe del

Cristià, que segons la dita de les cria-

tures, era de lley per poguerlos en-

trar a la iglesia. Al seu voltant s'es-

tavan assentats alguns noys trenant

grills baix la seva guia y'ls prepara-

van per ferne creus de Malta, sols,

bacallans, cuchs y calvaris y altres

ornaments que's posan en los llo-

rers. Y era de veure'ls gestos que

feyan ab los llavis aquelles criatures

axis que les estisores esmossades no

volian tallar, com lesacompanyavan

seguint ab la boca'ls matexos movi-

ments d^obrir y tancar, mastegant

alhora ab Teyna y ab les barres, ò

trayent la llengua, satisfets de la se-

va mestria, y movent lo cap a un
costat y altre seguint les ondulacions

y passades dels grills ab una afició y
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un dalit que tot lo seu sér hi prenia

part.

La Tristeta també tenia molta re-

questa de feyna y gran concurs de

dones vora de la parada, que totes

volían los vestits pera la matexa

hora.

— No'm destorbin, tot s'arregla-

rà; — els hi deya enllestint feyna y
dexant garlar a les parroquianes.

— Mira, noya, — li deya una tota

frissosa,—no'm comprometis, que si

no tinch lo vestit aqueix vespre, lo

de dalt anirà abaix y Thome'm treu-

rà de casa.

— No s'espanti, alguna cosa s'hi

acomodarà; jquín home més rigu-

rósl Diguili que jo me'n cuydo de

les criatures; si qu'estaríam frescos!

vagi, que jo no entrego la feyna que

no estiga conforme. No n'engipono

de malandandos; jpobrets! Semblarà

un scrafíM seu galindó. Vagi, entre-

tínguil ab aquesta bona nova al seu

marit. Quin senyor més serio que té!

— Tristeta, filla, irèume d'un

compromís, — salta un'altra, arri-

4
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bant, ficantse al rotllo y trencant la

conversa.—Deu vos guart, qu'enca-

ra no ho havia dit, — afegeix, diri-

gintse a les demés. — Lo noy té d'a-

nar a benehir la palma...

— jAquell xicot!—la interromp la

del marit que fa tanta por; — que va

de debò? tan gran...

— jTé sis anys, però es molt atu-

rat y tan senyoret!

— No me'n parlis; y una mà ben

llesta per fer trenchs. Oy, qu'es un
fet. La Bel te'n donarà informes; vés

que tal, que Taltre dia li va fer un
xiribech al seu noy, que si'l toca dos

travessos de dit més avall, li arre-

plega'l pols que'l dexa al siti. Vésli

dient aturat. Ja fas be de comprarli

palma, que s'espantaria, el meu fill,

si's veya ab un ram a sobre.

—No li compro jo, es cosa de son

padrí. ^M'has entès ara? Y si'l meu
noy li va fer un trench, ara estan en

paus, que dies enrera'l va adobar de

valent, que jo ho hagués vist...

—Perxò dich jo qu'esmolt quietet.

— Ba, ba, vens molt esmolada.

— Tu ets la que hi vens, que jo ja

hi era. Y com m'has fet a saber que

lo teu fill portarà palma per qu'es
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tan minso y... ^còm has dit? Ah, sí,

tan senyoret... un hom no'n fa pagar

rès de dir lo seu parer.

— Donchs, li vol comprar un ves-

tit, — digué la Tristeta intervenint

oportunament.
— Veyàm, què m'hi dius tu; ab

lo gech de cassimir blau que li vas

fer y les calses d'un color glassadet...

tu matexa.

— Déxim fer; ja'l compondre*! seu

noy; ab un cinturón de xarol que

semblarà un cadet, ja anirà bufó.

— Mira, vull que vaja serio; que

no fassi riure a la gent, que sembli

un home.

—^A n'aquell xangarró vols vestir

d'home?—tornà a rependre la mate-

xa vehina que ja feya massa estona

que callava; — semblarà un ma-
caco.

— Ja veuràs, noya, son pare ho
mana; y després ^fque té alguna tara

lo meu fill, per no pogucr anarhi?

—Tu diràs; però semblarà aquella

figureta del carrer de Baix.

— Déxinho córrer,—deya la Tris-

teta, despacientada per que no hi

hagués rahons. — Lo compondrèm
que semblarà una miniatura.
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—Li tindràs de fer les calses ober-

tes, per que com diu sa mare qu'es

tan aturadet...

— No te Tescoltis, noya; closes, a

tot rigor, com una persona gran.

— Quines ganes de fer anar les

criatures encongides. Míra,'l meu
no vull que vaja esquifit d'enlloch;

vull que respiri.

— Axò va a gustos;, hi hà perso-

nes que'ls hi agradan los farse-

llets.

— Y n'hi hà que sembla que vul-

guin presentar setmesons. Però'l

meu va ab ram, com li pertoca.

— Donchs, lo meu ab palma, per

que jo mano.
— íTonta! Si perdràs la salut vi-

gilantlo. No'n farà poca de feyna

lleminejant aquell be de Deu de

poncems y peres ensucrades! Prou a

cops de llengua n'abolirà alguns

penjoys de confitures.

— No s'amohinin,—tornava a dir

la Tristeta. — Tots dos son macos,

que no's pot negar. S'assemblan a

les seves mares.

— Nó, per lo qu'aquesta deya; —
exclamà l'una, més sossegada ab Te-

logi de la Tristeta.
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—Es un dir;—afegí l'altra, satisfe-

ta igualment de Talabansa.

— Me pensava qu'us picaríau les

crestes,— digué'l manyà sortint a la

porta fent un cigarro.

— Vès, dígali de què les vol

aquest home; potser no té feyna a

dins y volia passar l'estona. No do-

nem greix al vehinat nosaltres.

— No t'enfadis, filla: però sortia

per donarvos la rahó; vès si'n vas

d'errada!

— Ja sab a qui la donan la rahó:

no la necessitem; y si percàs no hi

troba altre acomodo, se la pot que-

dar per vostè. ^jQue vens. Marieta?

— Axis jo so'l qui perdo,—replicà

lo manyà;—per que, acabantse la co-

mèdia, no sé si sou vosaltres les que

me quedeu a deure'l ral.

— Sí, sí, anem Cio';'l senyor Jau-

me ara haguera volgut riure una es-

tona. Serà un altre dia.

— Alante, pubilles; d'aquí qu'hi

tornem: ab aquesta alegria. Ja veu-

ràs, Tristeta, jo no so cedasser, però

aqueix donàm no més fa que destor-

barte; per axò he sortit. jAlsa, per

munt, desfeynades, xarradoresl...

Com que tot lo dia'l passan cinch
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amunt y cinch avall, fins los hi sab

greu qu'hi haja persones treballa-

dores. Les hi sembla que les desacre-

ditan; voldrían que totes fossin gan-

dules com elles. Son de les que

sempre van a mitges hores per no

fer rès. Al dematí esperan les vuyt

per tenir Tesmorzar a punt; fins a

dos quarts de dèu no saben què fer,

esperant los altres dos quarts per

anar al Born. A les onze també es-

peran la mitja hora per tirar la cola

l'olla, y tot se'n va en volguer sapi-

guer si son les dotze ò si n'hi man-
can, que se'ls hi presenta l'home en

aquestes preguntes y'l dinar no està

a punt y tot son dubtes y disputes y
el pobre pacient ò s'escalda'ls llavis,

per que li treuen tot bullint y sobtat

per taparli la boca, ò's té de passejar

de la cuyna al corredor, esperant la

vianda y dient los psalms al inrevés.

Per axò te les he tretes; ^vols jugar

qu'encara no seran al pis ja's torna-

ran a barallar? Com que tenen qui

les manté, no s'hi enfondan ab les

qu'aneu escarrassades. ^Finsa quina

hora vetllaràs, Tristeta?

—No'm ficaré al llit. Si tinch tan-

ta feyna!
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— Ja'm sab greu que vetllis; te

faràs malbé la salut; ja ho diu la Ca-

terina: s'espatlla la naturalesa, aques-

ta noya.

— ^Còm ho vol fer?

— ^Còm?... jAh, si jo tingués un

fill! axò'm pesa, que poch te ronda-

rian en Llansa y'l Regalat: poch per

ells; que foras la jove de ca'l ma-
nyà. —
La Tristeta's tornà tota roja, y

quan axecà'ls ulls per donar les grà-

cies ab una mirada al senyor Jaume,

los tenia anegats de llàgrimes.



IV

No succehía rès de nou en aque-

xos barris, ò per lo menys no apa-

rentava succehirhi rès.

Ja havia passat lo diumenge de

Rams ab trontoll de feyna per la

Tristeta, y tot retornava a son curs

ordinari. Al rompre l'alba tothom

acudia a sos quefers, poch a poch

comensava'l concert del treball y
qui més matiner, qui més peresós,

los que viuen del jornal, compare-

xían al seu lloch y a mesura que's

feya gran dia aumentava Torquesta

ab nous sorolls.

Les dones a mitja negligé anavan

y venían a cercar aygua, ò ab lo ger-

ro per la llet; alguna, ab un munt
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de pans sota'l bras y apoyats al cos-

tat, menjant torna, 's feya trobadissa

ab les' demés, se tornavan lo bon

dia, y desseguit quedavan entaulades

aquexes converses sense such ni

bruch que solen tenir per passa-

temps, quan no les ocupan tafane-

ries y murmuracions ò no poden

bescantar a algú.

Una historia vella y de carrer, ja

presenta'ls seus encontres y'ls seus

costats dificultosos per que, després

d'haver relatat tot allò que's mani-

festa a la vista y lo que s'ha sentit

en converses, discòrdies y articula-

tes de vehins ab los ditxos y llatina-

des ab que'ls anima la vivesa popu-

lar, sembla que'l relator queda des-

vagai, y enfonzant la ploma al buch

dels perdigons, agafant la capa del

penja-robes y dirigintse al Plà de

Palacio a pendre cafè, sembla axis

mateix que no hi hà rès que criti-

carli, que ja ha complert ab los lec-

tors y ab ell mateix donantse aque-

xa bona estona sense perjudicar a

ningú. Com lo que succeheix en lo

5
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carrer es tan a la descoberta, des-

seguida n'es sabedor tothom y si-

nó un ja ho fa avinent al curiós

lector, que per axò's cuyda d'escriure

histories; però lo que passa al ànim
de cadascú, en lo seu interior, les

penes qu'atormentan, los temors y'ls

desassossegos ò les ilusions consola-

dores y les alegries qu'asserenan,

axò no arriba tan aviat a oidos del

novatxer, y si hi arriba, ja'l fet pot

ser comú y desfigurat ademés, que

les veus vagues al passar de boca en

boca s'empeltan de mentida.

Per aquexa rahó no pot dexar la

historia al ayre, sinó indagar lo que

succehí en los temps passats, en lloch

d'anarsen als seus recreos, fer pre-

guntes als vehins memoriosos per

que, si hi hà may siga sinó un lector

puntual, no pugue dir que*l fican

en qüentos y'l dexan sense datos

quan més curiós quedava.

Feya dies qu'entre'l vehinat cor-

ria ab cert misteri la nova del fes-

teig d'en Regalat ab la Tristeta.
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Aquell boca-moU d'en Llansa ho es-

plicava a tothom ab cert despit y
desapego, per qu'ell també pretenia

a la Tristeta y'l senyor JaumeM va

desenganyar de cop y volta abans

que la minyona s'adonés de qu'era

requerida per aquell bon mosso.

— Es la primera que'm falla, —
deya posantse la mà al costat y'ls

peus en escayre per pendre una po-

sició fatxendera. — Jo no n'he esti-

mat gayres de minyones; alguna

qu'altra, molt poques; però la que

he senyalat ab Tentreguart volent

dir «aquí'm decanto», aquella no hi

hà ningú que me la sustregui ni en

mar ni en terra, ni paysans, ni de

tropa, ningú, com se diu... fóra

aqueix pinturero del Regalat que no
s'adorm y qu'a la qüenta ha tingut

més diligència y no ha anat de refiat

com jo hi anava. Per que jo a les

minyones les entristexo de cert ter-

me y m'estiman al últim; tinch lo

meu sistema: me'n vaig directament

als ulls qu'es la part que s'agravía

mes aviat, y ferexo de plè a plè; tot

lo seguit de la conversa, les amore-
tes, les paraules dolses qu'un hom té

avinentes, allí les endresso ab pun-
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tería, de fit a fit, sense misericòrdia,

com si m'haguessen d'escoltar ab los

ulls y com si jo també hi parlés; apa,

allí dins, foch y fóra; que penetri la

ardencia; cada mirada com una sa-

geta verinosa, y no dexarlessossegar

ni distreure ni en sol ni en ombra;

hala, la vista allí, sobre dels seus ulls,

amatenta, perseguidora, fins que te

els inclinan enternits al rostre, de-

manant pietat, decantant lo coll, y
després los clouen vensudes, encisa-

des, conformantse ab la seva planeta;

y en Llansa queda soberano d'aque-

lla voluntat y del seu decoro y no

s'estima a ningú més qu'en Llansa

no hi vingué be, fins y a tant que la

portarà al peu del Sant Cristo, ò que

es renyeix de común acuerdo.

Aqueix es lo fet de la veritat, y la

Tristeta no's casa ab mi per que a

ella no li ve be y per mor d'aqueix

fantàstich del Regalat. Ja ho podeu

fer córrer per tot lo daltabaix del bar-

ri, qu'aquí no hi manca ni hi sobra

una coma que no sigui verdadera.

Ja me'n he rentat les mans jo. —
Y dit axó, qu'ho repetia cada vega-

da que trobava curioses, brandant

lo cós ab garbo, fent soroll ab los lla-
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vis com si tirés escupinadetes, mi-

rantse ab afectació en les poques

vidrieres del carrer, se'n anava satis-

fet, descarregat de conciencia, ja que

havia fet tot lo qu'estava a la seva

mà per conseguir Tamor de la Tris-

teta, encara qu'ella no n'hagués ha-

gut esment.

Lo Regalat, era un bon minyó
també; més fantasiós qu'en Llansa y
ab menos ditxos, però'l guanyava en

vanitat. Era bon mosso y massa gua-

po per ell tot sol; axis escampava

hermosura de la que li sobrava y
n'ofería casi be, ab la gorreta de ve-

llut damunt dels ulls (que li amaga-

va la desproporció del nas) y per

guaytar ab més traydoría, no perdo-

nant ab la vista a cap minyona que

li passés per la vora, mirantles ab

orgull com si'ls hi digués: «^;que no

ho reparan que soch bon mosso?

que n'han vist gayres de la meva es-

tampació?» Portava tots los adornos

que caben a la cara; es dir, la barba

repartida en patilles, bigoti y un
masclet sota del llavi, ros com una
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papallona estesa, y, està clar qu'ab

tants dibuxos y caragolillos se li ve-

ya vessar la guapesa que no podia

resistiria tot sol.

Fill, com en Llansa, de les alegres

voreres de la Mar Vella, nascut en lo

carrer de Santelm, tenia Tayre y'l

dir y'ls dexos rumbosos ab la salabror

arreplegada en aquelles festoses plat-

ges.

Tota ia seva fantasia, després de

la devoció que guardava per sa bo-

niquesa, se n'anava en presumir de

valent y forsut. Sempre parlava d'a-

xecar més quintarsque qualsevol al-

tre, y'n feya juguesques y les gua-

nyava. Ficat entre valents, també
ressortía més animós que'ls seus

companys, los carregadors del Thar-

sis y altres vapors de la Companyia,

aquells que, ab certificats de tre-

mendos, corria la seva fama anant

y venint desde'l moll del carbó fins

a la Llanterna vella y més enllà,

quan los capitans extrangers arriba-

van a port y propalavan per les seves

nacions les valenties dels descarre-

gadors de la Riba de Barcelona y la

del segon cap de colla, lo Regalat.

Guanyava galans jornals de dotze
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y vint pessetes cada dia, afanyats com
a negres de Guinea, però refentse

del malgasto de forses ab molt bona

taula, moltes copetes, y compensant

l'estragador treball ab fondes y con-

vits en que hi corria la plata y no's

quexava ningú de la generositat ni

del seu paladar, ni del garbo ab que

sabia llensar quatre duros.

La seva mare, antiga revenedora

del mercat de la Barceloneta que se

havia acostat a la mata pera exercir

lo seu dò de saludadora curant ull-

presos, erissipeles y espatllatsdepit,

va retirarse del negoci de les llegums

y vingué a conseqüència de certa

cura malograda qu'acabà, com aca-

ban moltes probatures de medicina,

enviant lo pacient al cementiri, y
escapantse del tole-lole d'aquelles

vespes de dones ayrades que la vo-

lían presentar a la justícia per que li

examinés la llengua ò la creueta del

paladar y la ceva de mar ab que per-

signava les erissipeles. Se confinà

voluntàriament en aqueix carreró de
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l'Argenteria, y'l noy, desde petit afa-

lagat per l'encís de les onades, per

los trànguls del port, per lo tracte

breu y divertit dels mariners ingle-

sos, ab més signes que paraules y
tantes copes y convidades, ab la vis-

ta del Torin anyoradora per certes

sensibilitats, se quedà voreta de Tay-

gua calsantse en la seva escuma y
salabror més qu'en cuyrosy xarols, y
abrassà la carrera dels fardos ficant-

se a la colla del Noble, y allí aumen-

tà'l crit dels Regalats que sa mare

havia dexat perdre ab aquella cura

desacertada.



Sens donarsen compte, ni ab cap

intent d'esbrinar la causa, Tristeta

^entías lo cor content, més benestar,

y una tranquilitattan plascenta, que

el seu viure era un'alegría seguida

que no Tabandonava ni en lo repòs

de la nit, ab somnis agradosos y de

dolsa recordansa.

iQue bonica era la vida y que fala-

guer lo món! Gosava dues primave-

res: la seva y la del any. Sabia qu'a-

questa tornava; de Taltra ho ignorava

tot ò casibé no sabia qu'un cop pas-

sada no tornaria may més.

Son cor sentia una vaga inquietut

dolsa de guardar, com si pressentís

que l'alegravan desconeguts afectes;

6
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tot ho trobava gojós y la felicitat

animava'l seu rostre ab l'hermosa se-

nyal dels qu^afavoreix. Ses cansons

eran més tendres y s'afectava'l seu

sentiment y li venían llàgrimes als

ulls quan cantava anyoranses de la

ausencia, dols de l'ingratitut, planys

de la gelosia ò totes aquexes triste-

ses de la mussa popular, que, no ha-

vent d'unir dots ni interessos, com-
bina entre enamorats desavinguts los

uns per tanta voluntat y'ls altres per

massa cruesa.

Vivia en los dos extrems de la ca-

sa; de dia al peu de la volta, de nit a

dalt de tot, en un quartet blanch

com una esclofolla d'ou, ab vistes al

cel, qu'abans havia sigut alegre mo-
rada d'uns quants parells de coloms,

qu'entre nuviatges y bodes havían

aumentat fins a una trentena y que

quan escampavan lo vol, atiats per

la canya del senyor Jaume, feyan

una bella clapa que'sremontava com
pera esmaltar la blavor del espay ab

sos colors bellugadissos.

Pot contarse si n'era de matinera
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cn aquella estada tan curiosa, hont

lo primer present que hi rebia era

una ullada de sol que se'l veya venir

per aquelles teulades tot just exía

del mar y tant pressurós que sem-

blava qu'havía d*arribar axamorat

encara.

Abans de baxar a la volta, ja*ls

seus ulls s'havían omplert de boni-

queses; la llum daurava aquella ha-

bitació y per tot podia mirarshi re-

tratada: en los vidres dels porticons,

que la netedat hi blavejava com un

tornassol; en los cantirets de llauna,

aquexa plata dels pobres, qu'allí

hont hi batia semblava com si's

trenqués en mils raigs enlluerna-

dors; en les rejoles de Valencià de

la cuynela; en lo globo ab gerro de

petxinetes y altres marischs, y en lo

quadro de la Mare de Deu dels Àn-

gels que la iluminava, y als serafins

ab lliris y palma, y al Jesuset ab la

creueta, y als núvols que'ls voltavan

de resplandors tan vius, que parexía

una glòria verdadera.

Treya dues cadires al terrat; en

l'una hi posava'l mirall, y sentantse

a l'altra, desfeya la copiosa cabellera

negra, y allí a tota llum, com si
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mostrés sa hermosura als aucells

passadissos, s'engalanava y's feya'l

tocat ab graciosos moviments de

brassos, passantlos per sobre'l cap ab
escayenta vivesa, mirantse y som-
rient com si's trobés tan bonica com
les festejades donzelles de les seves

cansons.

Després, endressada y composta no
més ab les gales de sa joventut, s'a-

costava al quadro, y seria, pensativa,

contemplava ab fixesa l'imatge, re-

sant ab lo pensament pera demanar-

li qui sab quines fresseríes; se per-

signava després, somreya als angelets

despedintse d'aquella única compa-
nyia que tenia al món, y se n'anava

al treball baxant Tescala a saltirons,

ab exa vivor y alegria que donan los

divuyt anys.

Algun cop qu'altre, arribava a

baix tota sofocada ab los colors més
vius a la cara y's distreya enfilant

l'agulla; mossegava'l cap de la seda,

tornava a probar y també l'errava,

per que en comptes de fixarse en l'a-

gulla que tenia a l'alsada dels ulls,

seguia ab la vista a l'Andalet, lo fill

de la Maria, vehins seus, que se n'a-

nava carrer avall, y al trencar l'Ar-



gentería's tombava fent lo repentós

y li enviava una mirada poruga.

Al baxar lescalas trobavan de

pura pensa pera anar a sos quefers;

se donavan lo bon dia, y ni l'un ni

l'altre sabían allargar la conversa, y
axis se quedavan temerosos: ella, en

sent abaix, probant d'enfilar l'agulla

y no conseguintho; l'Andalet, desde

el cap del carrer, donant un giravol

ab torpesa; y tots dos fent aquexos

dissimulos pera lograr guaytarse una

altra vegada.

Ben segur que's quedavan pensant

Tun ab Taltre. L'Andalet fent via

dret al Vulcano, fòra'l portal de mar,

al cap del moll, ab la fiambrera sota

el bras, y en tota aquella llarga tira-

da duent en lo pensament a la Tris-

teta, delectantse en vagues esperanses

y ilusions. jOh, quina delicia era

pera'l cor aquells matins que la tro-

bava a l'escala! Tot convidava a

aquestes imaginacions galanes; l'ay-

re de la matinada que li axerivía'ls

sentits; l'hora hermosa en que tot

naix y s'alegra;'! sol despuntant allà

baix, derrera'l gasòmetro, com la

coronació explendenta ab que Deu
embelleix cada dia la terra y'ls mars
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y'ls espays pera que tot visqui y
prosperi y s'enamori'l cor y plagui

la vida y s'estimi la joventut.

Ay! quins sospirs més enamorats

li enviava tot allunyantse, y potser

ab quins sospirs de la Tristeta era

contestada la rebuda, baxant lo cap

damunt la feyna y trobanthi com
una imatge retratada la del Andar
let!

Vinticinch duros se va gastar lo

Regalat per ferse soci al envelat que
s'axecà al dormitori de Sant Fran-

cesch; quarantacinch per la soguilla

d'or, qu'encara no's tirava un xich

endevant ja se li veya penjar aquell

contra-ondeix de malles macisses

que li voltavan lo coll y s'enfilavan

fins a la butxaca de l'ermilla. L'a-

gulla de llamp, qu'era un topaci y
un zig-zag de diamants, ningú ho

sabia'l que costava, ni sa mare, que
l'havia duta a empenyar algunes ve-

gades.

Tot aqueix gasto y'l que s'hi afegí

se va fer per la Tristeta, per trèurela

a ballar lo vals de socis y per publi-
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car d'una manera pomposa que s'ha-

via dignat baxar los ulls enamorats

fins a la pobra modista.

Lo barri*s sentí commogut ab

aquella nova;'ls uns se'n alegravan,

les dones hi tingueren molt que dir,

y les fadrines hi perderen tot mira-

ment, anàntselshi la llengua. No
bastava qu en Llansa n'estés agra-

dat, n'havia de conquistar un'altre;

es dir, lo millor del barri, 'Is dos bons

mossos, los duenyos de les volun-

tats, los de la subasta del amor.
— Y potser un altre, — no faltà

qui digués ab sornería.

—
i
La bordeta! jTrastet!

— jLa recullida, morta de fam!

— Veyàm què té, fòra dels ulls y
de certa cosa que la favoreix;— deya

una.

— Es petita, morena...

— Per axò mateix;— afegían ab la

rabieta que les fregia.

— jLos homes! psè! que'n son de

capritxosos!

— ^Aquell tapet ballarà'l vals de

socis?

— Y que no pararà aquí la cosa;

—

deya una casada, tirant més llenya

al caliu.
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— ^Què, què hi hà, què sab?

— Déxiho córrer, ja me'n tornarà

la resposta. —

Lo Regalat... aquell orgullós que
no se'n mirava ni una del barri, y a

fè que totes eran valentes admirado-

res del seu garbo, de sa presencia y
del seu prestigi!...

Lo diumenge a latarde, quan apa-

rexía mudat per anar a passeig, se

quedava curts moments a l'escaleta

pera encendre'l puro; jquàntes l'es-

piavan! y ell exía ab lo cap baix, dis-

trayentse en veure si portava cap

arruga ò mirantse'l calsat, sense fer

cas de ningú; altaner com un sobe-

rà que nega'l saludo als súbdits que
l'acatan; tivat, enlluhernador, fet

una quincallería entre tumbagues y
soguilla; ab lo barret alt y'ls bucles

als polsos; lo pantalon negre ab tra-

bes y tres mocadors de pita penjant

de les butxaques a la moda més ex-

tremada; tirava avall fent grunyir

les botes, com si's portés la música

per ell tot sol. Sens dignarse alsar

la mirada en lloch, com si en lo car-



TRISTETA 49

rer no hi hagués ningú, y més de

quatre noyes s'estavan al llindar de

les botigues, y algunes per les fines-

tres, per conseguir no més una mira-

da, y ell may decantava'ls ulls a cap

indret.

jTan alabat, tan guapo y tan des-

denyés per ses enamorades, empren-

darse de la Tristeta! «Quins miralls

demón!*deyanles velles que ja eran

fóra d'aquestes angunies y desenga-

nyades per la experiència.

La pobra Tristeta, qu'ignorava les

murmuracions del barri, casibé Pes-

temordía qu'un galan tan desde-

nyés y tan alabat per tot arreu se

hagués adonat d'ella; y's capficava

a copia de pensar, y en lo mes que

iot reviu y s'alegra, en lo Maig ena-

morat que lot canta, ella parà sos

cants.

Lo Regalat ii robava la pau.



VI

A casa'l senyor Jaume, lo manyà
del costat de la volta, semblava que
hi hagués consell de guerra perma-

nent. A mitxdía, després d'haver

dinat, havían tingut marit y muller

llarga assentada sens poguer avenir-

se; al vespre, mentres la Caterina

recullía les estovalles pels quatre

panys y les espolsava dins lo calaix

per que les molles de pa no caygues-

sen a terra y no's cometés lo sacrile-

gi de trepitjaries, la discussió s'havia

tornat a animar axis qu'ells dos que-

daren sols.

Lo marit, de colze damunt la tau-

la y'l cap apoyat a la mà, s'entrete-

nia ab los mollets que penjan de la



llumenera a esiiragassar los caps

del blè y a igualaries, més que per

espavillar lo llum, com a excusa y

entreteniment per donar una con-

testa cabal y rodona a la Caterina

que no's dexava convèncer per cap

estil.

Al últim, veyent que no li acudia

la que cercava, pegà cop de puny a

la taula, y ab una quimera qu'ell se

sabia fer venir quan les paraules no

responían al seu pensament, sortí del

pas ab la rahó mestra del per que sí.

—Jo't dich que nó;—respongué la

Caterina, qu'era una rossa d'ulls ne-

gres, que quan agafava la requinta

nos donava a partit y era perfidiosa

y enèrgica tant com qualsevol more-

na. ^Còm ho sabs tu qu'ella l'esti-

ma; d'ahont ho has tret, qui t'ho ha

divulgat?

— ^Y que necessito que ningú'm

vingui ab informes? — respongué'l

senyor Jaume moderant la veu y pre-

nent la que li era habitual. ^Que't

pensas que hi só desde abans d'ahir

al món, per no tenir experiència y
cenèxer lo tarannar de la gent y hont

decantan la voluntat? Ab una mira-

da'n tinch prou per endurmen la
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sustancia de les coses. Lo qu'es lo

Regalat, te dich que li agrada a la

noya. ^Què hi posem qu'al sarau,

si no haguesses sigut tu, hi haguera

ballat tots los balls?

— Gom que no era prudent,... y
després ^ab què't guías?

— Ab què'm guio? je, je! fins tu

matexa hi hagueras ballat. —
La Caterina, en lloch de respon-

dre, li llensà una mirada altanera

que'l revestí de cap a peus.

— Sí, dóna, sí; aquell xiu xiu y
aquell estirar lo coll per veure ahont

anava a raure cada vegada que s'a-

còstava al rengle de les cadires per

treure balladora, a totes us tenia

suspeses; velles y joves.

— Y tu'n debías estar gelós lo

fadrinet! vès a qui diu vella! No s'hi

pot parlar ab tu; desseguida vas per

fer alterar les sanchs.

— No es aquesta la qüestió. Y ara

que me'n adono,— replica baxant

més la veu,—tart ò aviat tindràs d'a-

narthi fent, per que, desenganyat:

quan se parla en comú de les dones,

si no son joves se'ls hi diu velles; di-

ferent de nosaltres, que tenim lo

ressopó del estiuet de Sant Martí.
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Mes, en aqueix contrapunt jo gua-

nyo, que m'has vensut los trimestres

y tinch creu a totes les planes del

llibre. Pel ditxo de la gent, vinch a

ser un home de mitja edat; a nosal-

tres triga més Tanomenada a donar-

nos los invàlits. A les dones se'ls hi

guardan altres tendències; no t'agra-

víis, per axò: com que no n'hi hà

cap qu'hi vulgui establirse a la mit-

ja edat com qu'entre vosaltres y

la pentinadora us falsifiqueu lo ba-

tisme!

— Be, vaja, girem full. Estàs al

corrent de tot.

— Què! si'l primer dia que vaig

veure a la Layons aquí fòra'l balco-

net donant conversa als fadrins de

la botiga, pentinant aquella mata de

cabell, y tu encara no t'estavas sen-

tada al tocador, vaig dir: jAy Maria

Santíssima! quina desgracia! hont

dèu tenir lo cap la meva dóna que

aquesta li pentina la cua d'aquí es-

tant!...

— Que n'ets de liró!

— Vaja, gràcies a Deu que rius.

— Sí, de ràbia.

— Anem al cas. <íQuè tens quedir

del Regalat?
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— Primera y principal: qu'ella no
Testima.

— jY què té que veure! Son histo-

ries axò de Testimació: vès si t'ho

dich ben clar.

— jAy, poca pena! Dígas qu'abans

de casarte, tot allò eran histories:

aquells migraments, aquells tras-

torns y la desgana, que se't veya

contra claror... Donchs, feyas la co-

mèdia també quan deyas que volías

matar a n'en Gervasi!

—Y està clar que la feya; per axò,

no més li vaig donar una pallissa.

Oh, si haguéssiu de creure totes les

ponderacions dels homes! Ell tam-

bé feya'l comediant, en Gervasi; per

axò's va dexar pegar. Y després,

^per què l'havia de matar, si ell m'es-

talviava la feyna y a tota retura ha-

via de morir no casantse ab tu?

jQuín altre exaltat m'has retret! no

se'n havia donat poques de senten-

cies, y totes de mort! cada vegada

que's veya la carbassa al damunt;

y a fè que n'hi havían donades; po-

dia mantenir tocino; quin hortolà!

se les enduya primerenques, com
si'n tingués l'arrendament.

Mira que tal, com se posa rissue-
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nya la Caterina recordantli les sere-

nitats de la joventut! |Que n'han

passades de coses! però havem fet

casa tu y jo treballant. Y si aquell

fillet visqués, jquína glòria la nos-

tra! Ara seria un bon mosso, ros

com sa mare y treballador com jo.

No tindríam aquestos afanys: que

per bondat y guapesa no hi hauria

Regalats que li fessen ombra y aques-

ta noya seria Taltra filla nostra.

— Mira, Jaume, <jsabs lo que pen-

so?— digué la Caterina ab accent

amorós y commogut;—que la Triste-

ta no s'hi estiga al quartet del ter-

rat.

— Tu matexa.

— Per que la gent té mala llen-

gua, y ara no es decorós que s*estiga

allà dalt tota sola. Fèmli aquesta

altra caritat. Fins l'ombra d'una

murmuració'm carregaria la con-

ciencia. {La meva filla!

— Aquí manas tu, per que't sobra

la rahó. A mi també m'ho semblava

que feyam una caritat esguerrada

tenintla allí dalt.

— Fins ara, ella ho ha volgut; es

tan prudenta que s'haguera migrat

de pena creyent incomodar; estem
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tan petits en aquesta casa Però

ara manaré jo; avuy no hi dormirà

al quartet.

— Vés crídala, que torni a ba-

xar. —

— Potser te'n anavas al llit? ^Sabs

que pensavam ab la Caterina...?

— Escolta, escolta,— saltà aques-

ta interrompentlo,—que a sopar no
t'ho havia preguntat. Qui te'n va

ensenyar de ballar?

— Que vol dir que'n sé?

— Portavas millor lo compàs tu

que la música. Eh, qu'hi tornarías?

— Me va agradar molt.

— Ab lo currutaco que ballavas,

— replicà'l senyor Jaume; — ja ho
crech!

— Tant me feya Tun com l'al-

tre. Aquell sarau semblava un cel;

escoltant la música n'aprenia de

ballar. Hi havia un jove que'm de-

ya: «^ique's cansa si la faig voltar

massa?>^ Jo pensava: vostè es lo qui

no pot respirar; vermell... ^S'enre-

corda, senyora Caterina? Era un d'a-

xerit, petitó.
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— ^Y'I Regalat, què't deya, que

sempre anava acotat per dirte coses

aprop de la orella?

— Quines preguntes de fer! déxal

estar a n'aqueix.

—

Y en lloch de respondre directa-

ment, animant aquells ulls belluga-

dissos y plens d'alegria, digué:—^Vol

que li canti aquell vals?

— Lo que ballavas ab lo Regalat?

— Tornèmhi ab lo ditxós Regalat.

— Nó,'l d*aquell jove que passava

tanta ànsia per que no'm cansés.

—Ah, iraydorota, que no déus vol-

guer que se sàpiga; [que te'n debía

dir de coses fines aquell bon mosso!

per que t'estima, noya, y si no t'ho

va dir, jo ho sé; peraxò t'he fet cri-

dar. Que't sembla?'s vol casar ab tu

y fóra; ^què hi dius, noya?

— Me fa por ab aqueix posat tan

serio.

— Y què ha de dir la criatura! tu

també. Déxal estar, filla. Mira, ha-

via pensat que't quedessis aquí baix

ab nosaltres...

—Sí, per que ara no es com abans,

una noya quan la...

— Anem, anem, que m'ajudaràs;

— digué ia Caterina al veure lacon-

8
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fusió y'l temor pintats en los ulls de
la Tristeta.

iLa Santa Creu! Quina diada més
xamosa per la quitxalleta del carrer

d'en Malla y d'en Burgués y per lo

senyor Jaume! Allí a les nou exían,

boy mudades y ab les cares curioses,

al carrer, ab los plats coberts de flors

y poncelles, escometent a tothom
ab aquella gentil salutació: Vostè,

senyor Galan, etz., ò Vostè, senyo-

ra Rosa, que té la cara tan hermosa..,

y'ls quartos queyan entre les flors,

que ningú's fa'l cicater quan se li

alaban y posan les fesomies al indret

dels diamants y entremitx de les

hermosures.

Com a indivíduu examinador de

la congregació de Portanis del Sant
Cristo, era l'encarregat de preparar

y recuUir almoynes per la funció

solemne que's celebrava en la vehi-

na iglesia de la Mare de Deu de la

Esperansa.

En tal diada no tenia sossego, y
dies abans tampoch; anava y venia,

y al últim se quedava a l'Esperansa,
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pera arreglar Tallar y posar la Igle-

sia com un tabernacle, ab aquella

munió de ciris y blandons, ab aquells

jòchs de palmatories que semblavan

un planter de llums, y les torretes ab

ginesta y'ls poms de flors pels gerros

y per la barana del Presbiteri... tra-

yent d'aquell cau de sota l'altar,

capses y capsetes, que tot ho tenia

endressat, y eynes y cargols; ficant-

se allí dins acotat y exint ab nous

fòtils y nous enredos que ningú,

sinó ell, haguera sigut capàs de fer-

hi cabre tantes coses, en un lloch

tan desavinent y esquifit.

Cambiava'ls caps de la creu per

altres de plata macissa y l'INRl, la

corona y les agafes; pentinava la

cabellera del Salvador ab singular

delicadesa y devoció. No volia que

ningú l'ajudés; son geni bo y com-
plascent s'exaltava axis qu'algú altre

volia manifassejarhi. Feya trent'anys

que la Congregació li tenia con-

fiat aqueix càrrech, y li semblava una

profanació si altres mans que no

fossin les seves se posessin en la Sa-

grada Imatge.

— ^Què vol que fassi, senyor Jau-

me? — li preguntava ab timidesa l'a-
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judant que tenia a la seva disposi-

ció.

— No té de fer rès vostè; ja se'n

pot anar a passeig, si vol; no'l neces-

sito.

— Es que si per cas vol que l'aju-

di, per axò tinch lo nombrament,
per servirlo y estar a les seves or-

dres.

— Tantes gràcies; donchs, segui.

Nó aquí tan a la vora del SantCris-

to; allí baix, al altar de Sant Jo-

seph. —
Y com s'avenían tan be, qu'axís

que Tun manava seure, l'altre obe-

hía, cad*any quedava nombrat lo

mateix indivíduu pera servir y aju-

dar al senyor Jaume.

A les quatre del matí ja donava

mal temps a la Caterina per que's

llevés. Anava tot apressat cap a la

Esperansa
,

qu'encara no havían

obert, y carrer amunt, carrer avall,

se passejava esperant les dones de

Sant Climent que li portavan los

coves plens de roses per la funció.



Com se frisava si a les cinch no ha-

vian arribat! Cad'any tenían lo ma-

teix altercat y cad'any donava la cita

mitjhora més aviat per rescabalar

la tardansa, y en sent lo dia, licom-

parexían si fa ò no fa una hora més

tart que la convinguda. L'entrada

que'ls hi feya era per escoltar:— Al-

sa, loca-sons, fa un'hora que'm migro

esperantvos. Ja us ne podeu entor-

nar, les hi posaré de paper les flors.

No son pera mi aquestos desassos-

segos.

— Oh, que daxonses, que la riera,

que de mitja nit que caminem...

— No n'hi hà de rieres; fa dos

mesos que no plou; no teniu punt

ab rés, vèusho aquí. Entreu, que fa-

reu caxaló si haveu sortit a les dotze

de Sant Climent. —

Posava les flors als gerros del altar

y guardava les demés pels senyors

del Monte y'ls convidats; omplia de

ginesta les torretes del Presbiteri y
se'n anava a trasmudarse, dexant la

Iglesia feta un incenser d'olors bos-

canes.
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Abans de les nou ja hi tornava a

ésser, acompanyat de la Caterina y
dels seus convidats, a qui senyalava

bons puestos; ell se sentava al banch
de la junta y allí, ab goig placidís-

sim, sos ulls se'n anavan de la imatge

a la encesa y a les flors, fins que rom-
pia la música, comensava Tofici, y
nous goigs y pures sensacions com-
movían lo seu cor senzill y cristià,

ab la veu del predicador, ab aquelles

fragàncies y aquells núvols que pu-
javan fins al Sant Cristo y aquella

iluminació que, com estrelles de la

glòria, escampavan resplandors pel

temple.

Aquell any van sortir de prome-
sos, lo Regalat y la Tristeta per as-

sistir a la funció de la Santa Creu.



VII

No era trist lo terrat per que ha-

gués perdut son natural aspecte...

La porta del quartet de la modis-

ta, com abans, estava tancada tot lo

dia. La matexa bellugadissa de roba

estesa's veya en les cordes dels ter-

rats vehins, enlluhernant ab sa blan-

cor vivíssima axis que'l sol hi ba-

tia.

Lo panorama era*l mateix, mogut

y alegre, ab los milers de colomars

que's descubrían fins allí hont allar-

gava la vista, ab lo tràtech seguit de

pujar y baxar a voladetes les pare-

lles prenent lo sol, ayrejantse, fugint

dels dominis del home per cortejar

a pler y dirse qui sab quantes fine-
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ses tan tendres y enamorades ab

llenguatge menos cansoner que l'usat

dins los llistons de la gavia y desde

les finestretes dels covadors, ò este-

nentse magestuosos en vols espessos,

fent toms, descrivint círcols guiats

per la canya, y llensantse sobtada-

ment a la barreja esferehits pels xiu-

lets dels colomistes que feyan lo

corso en virtut de guerra declarada

segons los pactes establerts de teu-

lades en amunt, que, ben segur,

n'estavan ignorants los coloms que

tot d'una's veyan separats de la espo-

sa y dels fillets ab anyorament del

colomar y migranses del amor per-

dut.

Desde aquella miranda altíssima,

que com moltes d'aquexos barris hi

son allunyats los pobres per sabies

rahons d'economia que'Is aparta dels

bens de la terra com si'ls volgués

acostar als del ayre ab ses pureses

sanitoses, als raigs de sol més direc-

tes, a les pluges de primera mà, y
als frets y a les caldes novensanes

y naturals, sense amparo de sostre-

mort ni atemperaments de persia-

nes, també'ls ulls podían distreures

ab la vista del mar qu'estenía sa
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blavor fins a barrejarse ab la del cel,

ab la confusió de pals y antenes

que semblava qu'exissen de dins de

Taygua per que*ls barcos quedavan

amagats per l'aglomeració de les ca-

ses, y més aprop, ab lo vehinat dels

campanars de Santa Maria, que si

massa sovint tocavan a morts dema-

nant clemència al cel y oracions als

cors per algun parròquia qu'aban-

donava'ls encongiments d'aquesta

vida, los pobres no hi podían fer

més; però axis que's podían rescaba-

lar y hi havia bones noves a fer sen-

tir, desseguida feyan córrer la veu

pels voltants del districte, ab uns

axeriviments y tandes de repichs ab

combinacions d'alegria que les cam-

panes esbojarrades dels Sombrerers

escampavan per tot arreu, convidant

tothom a festa, fent participadorsde

la satisfacció a xichs y grans y als

apartats que pensan de certa ma-
nera.

Lo terrat era trist per l'Andalet,

que no feya cabal de totes aquexes

boniqueses qu'axís eran agradoses
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als ulls com penetradoresalcor. Ell,

que l'havia embellit ab testos plens

de perfums, y de flors que s'anavan

obrint y ensenyant sos matisos per

que al llevarse la Tristeta trobés una
altra amiga que li dongués lo bon
dia ab present de fragància y de co-

lors, no trobava goig de la seva obra

y li causavan enuig aquelles gales

que la Tristeta ja no animaria may
més ab la llum de ses mirades.

Era en và qu'hi anés al caure la

tarde, axis que plegava del treball;

sempre'l veya solitari. Les hores

passavan; lo sol s'havia colgat; exían

les rata-pinyades ab sos revols tor-

tuosos, y morint lo dia tot quedava

entristit; los campanars semblava

que s'agegantessin més, perdent sos

contorns y ensenyant sa massa negro-

sa;'l mar s'esborrava confós en la

fosquedat; tot semblava qu'agonit-

zés al seu voltant, sols de les flors

exían lleus perfums com recordansa

d'unafelicitatqu^afina y's va perdent.

—^Y donchs, Andalet, que no vols

baxar?— li cridava sa mare al veu-

re que ja era negra nit y'l noy no's

movia...
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Aquelles fantasies que animava

ab sa imaginació com si algun dia

haguessin de ser vividores, aquella

companyia del seu cor , aquella

imatge, la més bonica, la més esti-

mada, que s'havia acostumat a asso-

ciaria a totes les falagueríes del seus

pensaments, Thavía d'abandonar al

ser abandonat per ella.

Y al dematí, quan marxava al Ta-

ller, en aquell passeig del Moll ani-

mat pel tràfech y per les hermosu-

res del sol ixent que tot ho alegrava

ab los joyosos y llampants colors de

la vida y de la felicitat, ab les anda-

nes de barcos gronxantse y roncant

com si volguessin petar les cadenes

que'ls amarravan vora de terra, ab

aquell moviment dels riberos y esti-

vadors qu'exían de coberta y deva-

llavan corrents, amarats, ensenyant

sos pits hercúleus, fent panxejar les

passeres ab la càrrega fexuga dels

sachs que portavan a la espatlla per

buydarlos y engroxir los munts de

blat groguejants com or tocats de
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rellisquentes pels raigs oblíquus del

sol...,aquell vayvé de gusis, de llan-

xes ò de barcasses atapahides de

fardos ò de bocoys; l'anar y venir de

reculons dels carros per atracaries

al costat dels bastiments; lo rondi-

nar de la matxina; los crits y les

exclamacions enèrgiques dels carre-

ters; lo votar enfurismat dels napo-

litants del carbó; la palica dels nego-

ciants ab ses cares emmascarades,

sos ulls destacats y ses dents blan-

ques; los monosílabs dels inglesos,

fantàstichs ab la negror del carbó de

pedra y sos cabells rossos; la parla

desentesa dels russos y noruechs

dels taulons y peix salat; la dels ale-

manys surruts y orgullosos, roigs de

mal pèl, afardellats y ab torpesa de

moviments; la cantarella dels grechs,

de calses esplèndides y ermilla mes-

quina, ab nas corbo y mostatxos

revinguts y espessos, barrejada ab lo

català expressiu, concís y amenassa-

dor dels camàlichs y riberos, 6*1 més

pintoresch dels cotxeros donats a la

hipèrbole y a cobrar doble;'l dir xa-

ranguero dels andalusos de Motril

y malaguenyos; la dolsa tonadella

dels mallorquins ingènuus y regate-
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jadors; la dels valencians de les ta-

ronges, de les xufes, y de tota cosa

dolsa, atractívola y moguda, que

empayta tant la vista ab los gestos

que l'acompanya com a Torella per

sa híbrida galanor; tot aquell tras-

bals, aquella vida y neguit del trà-

fech y del treball qu'animava y dis-

treya, no Tacompanyava com algun

temps en sos pensaments richs d'es-

peranses, d'amor y de goig, que ja

la Tristeta era morta per ell y li ma-

tava totes les ilusions, aquella felici-

tat excelsa abans gosada que posse-

hida, y totes les candideses a que es

gustós d'entregarseTenteniment per

forjar benhauranses ab dolsa com-
panyia.

Y marxava a treballar, com si tot

lo camí hagués estat desert, indife-

rent ò insensible al brugit y a la

animació que'l rodejava. Y en les

hores de vagar no s'entretenia, amo-

rosit y ab constància de bon estima-

dor, a esculpir, potser en la malla

de groxuda cadena, ò en Tanella de

un'àncora ò en Tornament de la

cambra d'algun barco en construc-

ció, lo nom de la Tristeta, embellit

y amagat entre perfils de flors, per
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que fins les aygues més fondes del

mar besessin la xifra de sa estimada

y beguessin dolsura de la elegida del

seu cor.



VIII

A casa'l senyor Jaume estavan ab

los preparatius de boda. jQuín trà-

fech hi havia! tot anava revolt. Lo

pis encara llensava l'antipàtica fa-

rum d'aquell líquit vulgarot que les

dones hi tenen tanta fal-lera pera

ter brillar la vermellor de les rejo-

les.

No ho semblava a casa d'un ma-
nyà; feya dos dies que fregavan. Los

vidres del balcó, com si diguessen:

«prou, no'ns martiritzin, que no po-

dem brillar més ni anar més curio-

sos.» Los pomets de l'escala sembla-

van mangales de jutge, tan lluents

y polits; a la cuyna tot resplandía;

la grexonera, de tons vermellosos,
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s'enduya la poca claror qu'entrava

pel cel-obert y rabrillantava;'ls can-

tis d'aram ningú ho haguera dit que

servissen pera aygua. jQuín luxo de

netedat! un trago begut d*allí estant

havia de tenir los gustos de la mal-
vasia y la dolsor.

Lo braser, tombat de cara a la pa-

ret, ensenyava la cúpula brilladora

com foch; los estalvis, les llumene-

res y Tescalfeta, de tant que lluían

fins feyan olor; l'olor de llimona

que'ls hi havia donat lo càstich y la

hermosura.

Lo balcó y l'alcova estavan guar-

nits ab cortines blanques, planxades

y enterques com si fossen de fuyola;

les cadires del recibidor y del quarto

feyan un bonich cop de vista, cober-

ta la boga ab un devantal tan blanch,

qu'indirectament convidavan a es-

tar dret.

Lo senyor Jaume ho deya a la se-

va dóna:

— Semblan una companyia d'hat-

xeros, aquestes cadires ab lo pitet. Si

vols que la gent segui, tindràs de po-

sarhi un rengle de tamborets; fan

massa respecte; jo fos de tu, les tom-

baria de cara a la paret. Ja veuràs
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com te costarà algun incomodo: vin-

drà qualsevol imprudent, y al primer

Deu te guart se t'hi assenia;'m sem-

bla que m*hi trobo.

— iQue n'ets de mofeta! ^Y si ve-

gesses a les cases de senyors, que'ls

sillons y'ls canapès dtl estrado també
els tenen coberts?

— Deuen ser senyors per que te-

nen pessetes, y para de contar. Axò
de fer dur bata als mobles no ho tro-

bo corrent; fa massa estalvi. Jo no
les tindria tan bones, però que llu-

issen lo que tinguessen, al menos.
— Es una curiositat, ^què hi en-

tens tu?

— Tal vegada, axò ho dèu fer que
no pot ploure. En coses de disfresses

vosaltres esteu més al corrent.

— Be, ,íque no't tens d'arreglar?

^què hi fas per aquí en mànegues de

camisa? vína que't faré'l nús.

—

V'l senyor Jaume, prenent de re-

pcnt un posat serio yenciriat, ab lo

cap alt y'ls ulls al sostre, s'acostà

presentant lo coll a la seva dóna que
s'alsava de puntetes pera arreglarli'l

mocador ab dos ò tres vols, fentli un
Has molt elegant d'aurella de Ilebra

ab los panys sobrers, y axis que'l

10
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tingué compost al seu gust, li donà

de sobte — en revenja de les seves

mofes — un copet de dit al nas, di-

ent tota axerida: — |Bòlit! —
Lo senyor Jaume ja no podia riu-

re; aquell enfarfech de vols de mo-
cador y les puntes dretes del coll de

la camisa no li dexavan moure la

barba ni obrir casibé la boca.

i
La bona gent! tot aquell tràfech

se'l donavan per la Tristeta y's sen-

tían felissos, per que'l seu amor no

s'haguera cregut satisfet fins a vèu-

rerla acomodada.

De bon matí la Tristeta anà a

confessar, y qui sab quines memò-
ries de la seva infantesa y de la seva

soletat foren retretes, ò quines pre-

guntes del seu origen a les que no
pogué donar resposta, que confés y
penitenta igualment commoguts
ajuntaren ses oracions y potser arri-

bà als peus de Deu un clam fervorós

demanantli amparo y benediccions

per aquella sa primera felicitat que

ja per endavant la satisfeya ab llà-

grimes.
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Després, al tornar a casa, sos ulls

s'asserenaren, y ab l'alegria del se-

nyor Jaume que a cada pas sortia ab

un estirabot com per donarli exida

y encomanaria als demés, logrà dis-

treure'l pensament de tota idea tris-

ta, y la rialleta festosa aparegué als

seus llavis.

A les onze del matí era Thora se-

nyalada per lo casament.

Al pis del senyor Jaume, qu'ab

poca gent era plè, ja no hi cabia nin-

gú més. Allí'l Regalat, vestit de ceri-

mònia, tot negre, ab barret lluent

y'l puro encès — qu'es lo comple-

ment de tota festa, y'l mastegarlo

fins a la meytat passejàntsel per la

boca com feya, la senyal ab que's

distingexen los més rumbosos; lo

Noble, '1 cap de colla, ab un altre ci-

garro també encès, fet un bras de

mar ab lo vestit de pendonista, car-

regat de joyes, ab unes patilles ne-

gres y espesses tallades a ran de bo-

ca, son posat serio, y'l seu mirar

desdenyés, alsant lo cap y mitx

cloucnt los ulls; en Llansa, l'altre
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testimoni, que, si no pogué casarse

ab la Tristeta per que li sobravan

currutaques y no tenia cor per dàr-

leshi semblant desori, havia volgut

donar aquexa proba de Ilealtat al

seu amich; y allí finalment alguns

riberos de la colla ab sos millors

trajos de rigurosa, barret alt y ca-

misa ab devants prisats y tantes ta-

velletes y tan espesses que l'una se

encavalcava ab Taltra, ab Tagulla de

xifra y'ls habanos cremant.

Ningú deya rès, tots seriós, preo-

cupats ab Tacte que s'anava a efec-

tuar, Ilensant bufades plenes de

fum, entretenintse algun a espolsar-

se la cendra cayguda ab un cop de

ungla disparat ab garbo, guaytantse

tot daltabaix algú altre, ò picant de

talons per tirar avall les arrugues de

les calses.

— Obriu lo balcó, — digué'l se-

nyor Jaume al sortir bo y mudat,

veyent aquella fumera que tot ho
espessia.

— Home, si aquexos balcons de

totes dues bandades de carrer estan

plens de tafaners que sembla que

guaytin lo panorama! — contestà'l

Noble.
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— Si casi be no'ns veyem les ca-

res! mireu que la casa es petita y

lleugera; veyam si ab aquesta vapo-

rada se'n anirà amunt.

— Be, que no sarpem?— preguntà

el Regalat.

— Calla, home; si la Caterina no

s'ha mudat fins ara; no ha volgut

anarsen que no ho tingués tot a

punt. Pel dinar y'l refresch, centens,

noy? Mira, he enviat dos cops al

forn de Sant Jaume. «^Y donchs, que

no n'han fet may de tortells de duro,

que me'ls fan gruar tant?»

«Vagi en nom de Deu,— ha dit la

Mariàngela, — primer seran vostès

qu'a casa Larrà y a casa Castellbell.»

Calcula, Regalat, que per mor de

nosaltres més de quatre nobles de

Barcelona menjaran admetlles tor-

rades per postres, y no pendràn xo-

colate ab bescuyt los canonges de la

Seu aquesta tarde. Té rahó la dóna;

si diu que tu hi has anat ab dues

paneres per que te les omplissin de

melindros y sabatilles. ^Què vols

que'n fem de tantes pastes?

— Y ben natural; — respongué'l

Noble, aplacant los ulls pera donar

més forsa a lo que deya. — Quan jo
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me vaig casar, tots los pastissers de

la Ciutat van treballar per mi; no

me'n refio del forn de Sant Jaume.

A Cuba no més, en Tomasino se'n

va dur ab la seva fragata dos baguls

de ileminadures: fins los negres y
tota la mulatería varen fer vuyt dies

de festa, menjant sempre borregos

y carquinyolis. Nosaltres tenim

molts compromisos en mar.
— Donchs, quan jo'm casi, — va

saltar en Llansa, que no^s dexava

vèncer per ningú, ni pel seu jefe, —
tots los negritos y'ls que tinguin tan

sols la cara confosa, vull que baxin

a bodes; en que's pari la feyna en

dos ingenios. Vull tenir lo gust de

que sàpigan què cosa es menjar tor-

tell de duro, del dia, y del forn de

Sant Jaume. jS'ha acabat!

— Los hi tindràs de fer ab sopes;

no'n volen de talls grossos a la boca;

ja la tenen prou embrassada; y des-

prés, se pensan que se*n burlan pel

defecte dels llavis; — li contestà un
ribero que sempre li saltava al repa-

ro de les seves exageracions per des-

mentirlo d'una manera dissimulada.
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Al aparèxer la senyora Caterina y

la Tristeta, s'acabà la conversa y la

dissipació, posantse en marxa la co-

mitiva. Los balcons estavan plens

de curiosos y les portalades.

—
iAy, la meva filla, que va bufo-

na! — deyan les dones al veure la

Tristeta, qu'anava entre la Caterina

y la mare del Regalat, ab faldilles de

seda negra, gipó de domàs, ense-

nyant son cosset prim y les espatlles

ben modelades; mantellina blanca

que li feya ressaltar la vivor dels

ulls y'ls visos del seu cabell negre ab

les blondes que li voltavan la cara

com un guarniment per fer ressortir

sa hermosura.

Tothom s'encantava mirantla: do-

nava alegria als ulls veure aquella

joya de Deu, ab son caminar menu-

det y lleuger, sos moviments gracio-

ses que feyan ondejar lo satí blanch

de la mantellina ab plechs y gira-

gonses que la claror hi relliscava,

donantli matisos de clar-obscur,

com si hi serpentegés plata fosa. Tots



80 EMILI VILANOVA

los qui se la miravan deyan: iqu*es

hermosa! Al senyor Jaume li espur-

nejavan les llàgrimes.

— Es mentida, Regalat, — digué'l

Noble, — no'n corren de fadrines

com la teva promesa. Té un cos que

un'anella de toballó hi aniria balde-

ra. Axò es una miniatura que cap

retratista te la pinta; hi perdria la

salut y les coloraynes. iQuína igual-

tat! Tot es bufó; desde'l peuet, que

ni sembla que toqui a terra, fins al

últim aguller de seda del seu cabell.

Es una moreneta qu'ofega a qualse-

vol rossa y la fa retirar avergonyida.

Has tingut gust. Regalat; t'ho apro-

bo.—

Repicaren les campanes en- senyal

de festa, axis que la cerimònia del

casament fou terminada. La Triste-

ta, commoguda, abrassà a la Cateri-

na, y al cercar la mà del senyor Jau-

me pera besaria, sa fortalesa's rendí

y esclatà en plors; a ell se li trencà'l

cor, y tots tres ploraren formant un

grupo unit per Tamor que Deu vol-

gué que's dividís.



IX

Tota la pobresa del manyà sortí a

taula pel dinar de bodes: toballons

que's tenían encarcarats guardant

encara Taprest de la fàbrica, y qui

sab quants anys hà qu'eran desats al

armari de la roba blanca. Coquete-

ria de dóna endressada, qu'havían

sigut comprats poch a poch, a mida

que la casa prosperava, quan la vin-

guda d'un fill los havia omplert de

esperanses, reservantlos per avuy per

demà que's casés. Lo noy va morir

als quatre anys! Oh, bones mares

senzilles y previsoresl còm cuyta y
s'allunya'l vostre amor, y còm ima-

gineu felicitats vinentes que després

lo temps no us les cumpleixl Quan-
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tes haveu esperat veure'l casament

dels fills, y se us han mort com a la

Caterina! y si se'n casan de fills sen-

se que la mare'ls pugui benchir ab

sa presencia!...

Dotze coberts de plata s*ajuntaren

a taula, verges, lluents, brunyits,

qu'encara no'ls havia entelat l'escu-

ma de Tensabonada, ni havían sen-

tit lo drinch que feyan al topar ab

los plats. |Si'n representavan d'amor

y d'estalvi y d'hores de treball fati-

gós, que Deu l'ajudava ab dolses ilu-

sions y l'alleugeria!... La sopera de

pisa, feta a tot gasto al Hospici;'ls

gots de cristall ab una sembradura

de losanges d'arestes vives y tallades

que la claror semblava qu'hi perdia

Tesma, saltant d'un cayreal altre es-

bojarrada d'alegria y vestintse de co-

lors hermosos.

jTot, y les estoballes adamasca-

des, havia sigut reguardat pera ell,

pera aquella quimera del món, pel

seu angelet del cel!

La Caterina no sossegava, alsantse

cada punt per donar ordres y fer ser-
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vir a rhora cada guisat ab lo segui-

ment que li corresponia.

Va ser un convit ab tots los rega-

los de la cuyna catalana... Estalviem

descríurel, qu'avuy no suran aque-

xesignocencies pels gustos moderns;

que la Fransa regeix y governa'ls

paladars desdaquell temps en que

els botiguers anavan a París un pich

l'any a cercar barriscades de rebrechs

de tantasía, portant ademés lo des-

preci pels nostres guisats y la fama

d'aquelles mantegues mal rebedores

per certs olfats, dels formatges ab

colònies vividores, de la mostassa,

més senyora que l'alioli, qu'aquí no

més servia pels cassos compromesos

de malaltia, dels pures de fasols \a.

la terra de l'escudella de caldo!... y

l'arròs sense tall. jMiserablescicaters!

arròs a palo seco!... s'hagueran per-

dut les cases si no'ns innovan aqueix

estalvi! jLos patriotes! despreciar

per ús de moda la nostra cuyna...

aquella carn estofada, ab lo llorer de

la glòria, que per poch fa perdre'l

crèdit a tot un Rey aragonès de lli-

natge y tossut per herència, qu'en

certa ocasió que li vingué denteta

per gustaria volgué rescabalarse es-
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talviant lo dret de consums per es-

mersarho en les herbes boscanes y'l

vi ranci que's necessitavan per po-

sarlo a punt d'adop!

Venir de Fransa ab aquest ciri

trencat! d'allí, que no tenen un sol

platillet que llensi'l perfum dels nos-

tres guisos més senzills y elemen-

tals... de la sopa ab farigola, per

exemple, per retreure'l més comú;

que si'ls metges la poguessen abolir,

ja anirían tots ab cotxe y'ls apoteca-

ris tindrían torre. Santo y bueno que

ells, los plagues dels francesos, que

sempre estan de boyra, l'alabin y la

trobin superior a les demés (que no
han tastat); alaban lo seu y cumple-
xen com a bons fills que tenen lley

a la pobretat de casa, encara que

guisin pastanagues qu'aquí son des-

preciades y no s'acostuman per que
es pendría per tan delicte com men-
jar palla, en que fos servida a la Ju-

lienne, y per un cert escrúpol d'en-

trar en franqueses y comunisme ab

aliments que pertanyen als sers de
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Tescala inferior. Qu'aquexa cuyna

francesa, molt merilosa, sia posada

en lloch tan empinat com vulguin;

però may demunt la nostra qu'ab la

sola olor retorna'ls desmayats, no-

dreix als convalescents y*ls hi dona

forses; curaMs llemenchs; sosté als

magres y'ls habilita per major pros-

peritat; escampa colors que no per-

den: y finalment, gasta llart que no

fa mala flayre com la mantegota, un-

tura de rodes y clavies y altres mo-
viments de maquinaria.

De la famosa Itàlia, que tant ha

donat que dir y celebrar per sos cuy-

ners entesos, fugiren uns quants, los

més fins y ensinestrats, qu'en lo seu

ordre venían a ser tenors de reboste-

ria, escapantse del jou dels Tudeschs

que se'ls hi menjavan sos millors

plats, consumían a troques los ma-
carronis indefensos y ademés los

maliractavan. Y s'establiren aquí, al

cor de Barcelona, y desde'l Sabre al

Falcó rendíanr vassallatge a les mon-
getes ab llomillo, logrant imitaries
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tan finament, qu'eran millors encara

que les de ca'n Tano, lo primer que
les havia sapigut presentar rosses

com tocades per raigs de sol. Y aquí

guanyaren renom, més qu'a Itàlia,

y'n cridaren d'altres que també com-
paregueren, y quan hi hagué prou

fama repartida, allavors se fincaren

y guarda que'ls hi parlés ningú de

tornar al paese, qu'aquí'ls hi tenían

robat lo cor les perdius ab cols, lo

bou a l'adoba, etz., etz., y'l primo-

rós xarel•lo que'ls hi feya cantar en-

ternits la Casta y'l Bepiam, beviam.

La Fransa matexa, tan superbiosa

y envanescuda, envià un pastisser,

lo més adoctorat que tenían a les

llistes, ab un poder de brévets d'in-

vention que ni ell mateix los sabia,

conseguits tots a copia d'avansa-

ments en lo seu art; aquí vingué, ab

l'orgull natural del qui sab ahont té

la mà dreta, y's va fer cèlebre y rich

ab lo més comú dels requisidets de

la nostra cuyna fantasiosa: ab mitges

qüernes amanides ab julivert y oli,

que'ls nostres avis hi acudían fins a

toparse y no se les treyan de la boca

per que tenían criansa y eran de bon
llinatge; però molts se quedavan sen-
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se berenar per que Mr. Giraudier

s'errava de cuyies y per més qüernes

quamanís, sempre dexava la meytat

de la parròquia que se'n tornava a

casa a pendre xocolate.

Si aquells marxantons que venían

de París haguessin dit: «tenen una
bona cuyneta'ls de Fransa», cadascú

haguera respectat l'opinió y tots con-

tents a casa seva. Però, que diguessen

qu*era millor que la catalana y la

espanyola... |alto aquí, heretges

exaltats! Que surtin los de Valencià

ab lo seu arròs, que hi entran barre-

jats dos regnes de TMistoria natural,

que cada gra va solt que s'hi pot ju-

gar a bales, y tendres y rossos que no
ho semblan del país de la morenor.
Que surtin les severes viscaines ab

aquell fregit del peix, emblema de

la discreció, ab los entexinats de pe-

brots que l'ofegan tan a pler y al

seu gust, que no tomaria al mar en-

cara que li oferissen. Víngan les ma-
llorquines y mostrin la sopa mari-

nesca ab totes les sustancies del Me-
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diterrani, vella recepta d'una mora
que's salvà per bona cuynera, des-

preciant a Mahoma y als seus pa-

rents per un atlot cristià. Ixquen los

de Màlaga ab sos boquerones que ni

cobert se necessita pera apreciar la

finor de la seva casta, la glòria de

tots los seus gustos, y la tràssa d'a-

quelles espines que's doblegan y s'a-

partan per no ferir. Portin los de

Madrid, no*ls ministres, qualsevol

jornaler, lo més necessitat, un pu-

chero de a dos reales, y tothom queda

sorprès y sense saber què dir, tra-

yent comptes y no atinant com ab

tan poca moneda's pugui fer un fum
qu'entressenti per tots los contorns y
una sustancia qu'ella sola bestreu lo

viatge de ida y vuelta y canta'l pode-

riu de la nació.

Tothom era a taula, los toballons

s'obrían com les cobertes d'un llibre

nou, y uns se'ls posavan a la falda,

altres al trau del gech, y algú que

li feya nosa per tot, lo tornava a ple-

gar y'l dexava al costat del plat.

Després de moltes anades y vingu-
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des de la Caterina, aparegué la so-

pera dexant un rastre de fum blavis-

cós que s'esvahía y una olor qu'a-

nunciava la riquesa que duya y'l bon

gust per el•ldevant.

— ríQue no ve la noya?—^
pregun-

tà'l senyor Jaume.
— Aneu prenent, ara*s trasmuda,

— digué la Caterina.

Lo senyor Jaume anà fent los

plats y repartintlos en mitx d'un si-

lenci respectuós. Los caps s'abaxa-

ren, comensaren a dringar los co-

berts ab alegre ressò, y les fesomies

s'animavan. Lo senyor Jaume tornà

a preguntar:

— ^Y donchs, que no ve?

—

Devant de Pescaparata, abstreta,

s'estava la Tristeta contemplant l'i-

matge: totes dues semblava que's

responguessin ab los ulls. L'imatge

cobrintla ab son mirar amorós, y ella

fixanthi'l seu enternit.

— Noya, que no vens a dinar? —
digué'l Regalat entrant poch a po-

quet y acostàntseii.
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La Tristeta no sapigué què con-

testar; lo vestit de seda cruxí, com
una dèbil quexa, y apartantse ella

de sobte tota ruborosa, digué baxant

los ulls avergonyida:

— jDevant de la Mare de Deu! —



A mitx dinar, semblava com si'ls

convidats haguessen cambiat lo geni

y la fesomia. Tothom estava rialler

y comunicatiu, parlant alhora en

conversa general, menos los nuvis

que, sense dir cap secret ni rès que

s'hagués d'amagar, enrahonavan

poch a poch y pel seu compte de co-

ses alegres, per que si ella reya ò ba-

xava de tant en tant la vista, lo Re-

galat encara l'obria més, no desam-

parantla ab la mirada, com si vol-

gués ajudar la boca a dirli dolseses,

y fentli festes molt tendres ab la so-

la virtut del blanch y'l negre dels

ulls.

A n'en Llansa donava gust d'es-
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coltarlo: tenia la murria sentimen-

tal,)^ era un mirall d'enamorats, fins

planyentse de que per ell resultés

desventura lo que per tothom era

una sort. Ab tantes minyones com
festejava, no sabia per quina decan-

tarse, y ab prou voluntat y estima-

ció y medis per pendre un determi-

ni, 's quedava empantanegat; no's

casava ni's feya avant ni enrera, per

que trobava massa desproporcionat

y fóra de rahó ferne una sola de dit-

xosa pera que'n quedessin tantes

acongoxades.

Es veritat que'l dexavan parlar

sense ferne cabal, y la conversa se-

guia animada ab desordre deliciós.

Quan no se Tescoltavan, ell sol se

dolia desfogantse ab sospirs molt

sentits, y bevia més sovint, com si al

fons del got hagués de trobar lo re-

mey dels seus pesars y l'oblit de tan-

tes estimacions que li punyían al

cor.

— ^jPer què no treus més vi, Cate-

rina? — preguntà'l senyor Jaume,

observant qu'ab les recanses d'en
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Llansa y la satisfacció dels demés les

ampolles feyan molts camins, los

gols s'omplían, y tan aviat eran

plens com buyts.

— ^Que tens set, Llansa?

— Ni set ni gana, — digué om-
plinise'l got; però no'n puch veure

d'ampolles plenes davant meu; la

negror del vi m*entristeix.

— Fés portarne, Caterina; sembla

que't dolgue.

— No es axò, sinó que'l tenim

abaix. Ara son a treuren dues garra-

fes més. Què volen que'ls hi digué?

tenen que perdonar; estava ataleya-

da ab altres coses del dinar.

— Y sí, dóna; quan se menja be's

té de beure; ^que vols que s'escanyin

los convidats?

— Tu déus volguer que'ls hi fassa

mal,— respongué la Caterina ab veu

baxa trepitjant al seu marit. jQuínes

esponges!

— A mi'l Regalat me va fer abor-

rir Taygua. ^Te'n recordas?— li pre-

guntà en Llansa.

Lo Regalat alsà'ls ulls distret, y
sense respondre tornà a seguir la

conversa y les rialletes ab la núvia.

— Per axò,'m va tractar d'amich,
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— prosseguí;— pel nostre art, lo qui

no beu es home perdut; se toca de la

caxa. La matexa fortalesa del treball

dissipa la malicia del vi y may nos

compromet.
— Lo Regalat va ensenyarvos de

beure? — preguntà la Caterina ab

certa malicia.

— ^Eh, que vas ser tu'l meu mes-

tre?

— No me'n recordo, — feu lo Re-
galat, com si'l molestés aquella ala-

bansa.

— Es un vici, axò de beure tant,

com lo del cigarrot.

— riQuè diu la mestressa? — pre-

guntà en Llansa. — No beure y no

fumar; axò es un vici. Deu me'n

guart de tenirlo, no gosaria presen-

tarme entremitx d'homes formals.

— Vèt aquí la guerra que teníam

abans, al principi de ser casats, —
va dir lo senyor Jaume.—Volia que

me'n desvesés de fumar. Tot se com-

pondrà, li deya;'l diumenge, puro;'ls

dies de feyna, pacatilla; y axis ningú

quedava agraviat.

— Donchs, a casa, — respongué'l

Noble, aprofitant un moment que la

Caterina era a la cuyna, — no'm go-
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verna ningú; ja n'hi hà prou qu'ella

digui «no vull axò» per executarho

de frente.

— Va a carnadures: qui més for-

ta, qui... Cadascú té'l seu sistema;

jo no vull males cares.

— Tant me fa: jo mano, y serio

tot l'any.

— ^Y quan rieu? fóra de casa?

fugiu, fugiu; si'l sé fer més que vos

lo serio; que'm vindreu a contar! Hi

ha hagut ocasions qu'ab la Cateri-

na quedavam agraviats: ella ab uns

bigotis axis, com una trompeta; jo

tres dits més enfora de la boca y súr-

ti'I que vulgui. Tocavan les vuyt;

cap amunt a esmorzar. «^Què tenim

pel ganxo, rossa? jAy vatúa'l

món dolent, que no me'n recordava!

ara sí que The fregida! Nada menos
que Torde de la plassa eran morros

en tota la línea!» Y ella també, la

sirena, anava enderrerida de memò-
ria, trencava la consigna y me la tro-

bava cusint y cantant. jVaya un pa-

rell de surruts més estampats! No
pot ser, me tivan massa les fesomies

si tinch de fer lo serio.

— Errat, l'indivíduu té de ser fer-

reny sempre: ab rahó ò sense. Y jo
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que porto al mando vint homes y la

responsabilitat dels interessos, tinch

d'aguantar lo golpe y ferme respec-

tar per tot. Una veu y un mando, y
entesos.

— Donchs, quan feu la festa? y'ls

diumenges també teniu de fer aquest

posat?

— Es lo genial de la persona. Però,

si a la de casa li mancan quatre du-

ros, ni té de piular; damunt de la

calaxera se li dexa mitja dobla de

quatre, y firmes, a la carrera.

— Digueu que tot va per real

ordre!

—Com a casa,— digué un dels ri-

beros.—Quan m*hi presento, comen-
sa'l jòch dels muts; tot va per sig-

nos. Abans, arribava jo: «Mira, Ma-
nel, què ha passat a l'escaleta; que la

Vicenta y la Tuyas s'han barallat, ab

un escàndol qu'hi hà hagut, y s'ho

han dit tot, per que diu que la Vi-

centa estava agraviada ab Taltra, y
l'altra diu qu'ab la Vicenta, per que

diu qu'al safreig li van dir qu'era una
busca rahons...» «^Que no't dona
la gana de callar?— saltava jo ab un
crit y un cop de puny a la taula,

que tot feya tantines.—Ànsia, y a ca'l
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manyà que't posi un cadell a la llen-

gua. Diu, diu, diu..., sembla que se

t'escorri la conversa, poca solta; un

quart hà qu'enrahonas y encara no

has dit rès.)>

Aquesta íunció la teníam sovint;

com qu'es una cedassera que tot ho

sab, y ab aquella xerrameca sense

aturador que ni dexava sossego per

tornar resposta... «Lo dia qu'en arri-

bant me contis cap sarau dels que

passan a l'escala, aquí se'n arma un

altre que's pagarà mitja pesseta d'en-

trada, ^tens entès? Axis que'm sen-

tis pujar, ja pots cloure aquest bes-

cambi, que no vull sapiguer quina

veu tens; lo que tinguesque dir, me
ho signas; ja faré venir un catadrà-

tich de Sant Gayetano.» «iXimplel»

va respondrem, però no piulà més.

Dígali ximple. D'aquí endevant tin-

dràs un Sí y un nó, a tall de rey.

— Quins dos Nerons! — digué la

Caterina mitx picada.

—Y aquest altre/1 Moreno, ^també

es dels rigorosos? — preguntà'l se-

nyor Jaume.—Casi be't toca pegar a

la dóna.

—Alto, que se la respecta;—saltà'l

Moreno.—Jo la guio ab la mirada.

13
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^Ahont se guayta per conèxer lo

temps? Al cel. Donchs, la de casa es

marinera; en mirantme als ulls, ja

sab com se presenta l'atmosfera. Si

està llis, calla; si està clar, me dona

conversa, y acabat. No tinch de po-

sar bàndols per les cantonades del

pis.

— Donchs, allà và la meva expli-

cació;— afegí un altre.—Jo, en sor-

tint del Moll, sense anar a fer lo

quarto de la gana, me'n vaig a casa.

Sembla que arribi'l Capità General.

Obren : Deu te guart, a la dóna.

Tanco: barretada a Sant Sebastià,

que, aplacat derrera la porta, m'està

esperant tot lo dematí. Entro al cor-

redor: cop de gorra a la dreta, salu-

do a Tesquerra, reverencia a un cos-

tat y al altre, als quatre quadros ab

quatre personatges cèlebres al cel y
a la terra, que son Sants de crèdit

y d'influxo, tant pels alts com per

aquí baix; ab los ulls ja'm donan les

bones tardes, volent dir: apa, Noy
tendre, que ja tens lo dinar a la

taula. Me fico a la sala: cortesia y

acatament de primera classe, y no

axequis Tesquena sense haverte tom-

bat per tots quatre vents.
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Allí sembla la sala del trono y'l

quarto dels edecans. Lo floret del

Calendari posat en imatges. Totes

tenen los tres entorxats y dia de fes-

ta a sobre: Sant Joan, qu'es lo meu
director y'l que'm dexa'l nom. San-

ta Maria, la Senyora de la dóna.

Veyàm ^quí axeca'l gallo davant de

aquestes exquisitats?

Espereu, ja riureu un altre dia,

que no estich llest. Sant Jaume^

aqueix té salva de canons y gala ab

uniforme nou de plumero y guants

blanchs per tot estrop. Y'l Sant Cris-

to de Balaguer per punta y remato,

qu'es més valent que la Magestat de

Caldes, que'l de Piera, y ningú li

replica, y lo quell mana's fa, qu'es

mariner que*ha navegat riu amunt
ab ciris encesos, venint de qui sab

hont sens errar lo rumbo fins que

va tirar ancla y va dir: «Aquí m'es-

tablexo, Ciutat de Balaguer.»

A casa no n'hi hà d'estampes ab

lo retrato d'en Kiego, ni de Cristina

ab l'amnistia, ni de León ò d'Espar-

tero, ni ab boyna ò morrió. No hi

tenim fè ab la classe de tropa, ni de

conxorxes d'opinions ni de partits.

Massa pasteleros; per mor d'ells la
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Espanya no porta calses. Quan faig

un saludo, sé que me'l tornan y no
s'agravían de que un pobre treballa-

dor hi gasti franquesa, però ab mo-
dos. iCom qu'un hom no'ls ha aju-

dat a pujar al candelero!

Me diuen fanàtich! Jo, qu'he na-

vegat, sé de qui tinch rebuts favors,

y m'aconsello tot sol. A molta gent

que passan per sabis, tocant a certes

qüestions, donchs, jo'ls tinch per

uns necis. Aquí teniu lo meu modo
de pensar y de la manera que's viu

a casa.

— Ben parlat, minyó. ^Gòm us

dieu que no me'n recordo?—pregun-

tà'l senyor Jaume.
— ^Que no haveu sentit que tinch

lo meu patró en un quadro, retratat

ab una jupa de pell de xay y una ca-

bellera com un fil d'or, qu'en mi-

rantlo no més un ja ho diu: té de

ser Sant Joan per forsa, per la her-

mosura de la cara y pels seus tirats

de noble?

—Es una veritat; perdoneu, Joan;

com qu'aquí tothom bestreu, no us

havia sentit del tot.

Anem al cas, per que dels que

han parlat y resulta que tenen desa-



vinensa ab la dóna, jo dich qu'es

culpa d'elles y fóra.

— Què diu aquest boig, ara!— ex-

clamà la Caterina esverada.

— Lo que sents: a poch a poch jo

me taré entendre, y al mateix temps

serà una guia y un consell per la

noya lo que digui.

Al marit se'l té de portar segons

lo seu geni: qu'es un tabalot, pru-

dència y callar; qu'es un busca-ra-

hons, callar també y que s'esbravi

tot sol a tall de ximple; poques ma-

garrufes, quencara es pitjor; sem-

pre pel natural; bones respostes y
acomodades, que no més crida la

gent ordinària; y la cara ni enfadada

ni alegra, qu'es pitjor y's pensan que
va de mofa. Y'l mètodo més segur

pera conservar a un home de bon

temperament, es que la taula sigui

abundanta y1 menjar ben amanit.

L'home que treballa vol ser ben

cuydat; dónaii la vianda polida, que

fassi olor, que li obri la gana y li

tanqui després; ja veuràs quina

alegria li compareix ulls enfora lue-

go d'haver dinat. No hi hà ningú

qu'estiga trist al axecarse de taula.

Qu'avuy un tomàiech ab quatre
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grills de ceba y olivetes per entrant;

qu'un altre dia una freginata de

tomba-navios ab coliflor confitada y
la escaroleta trencadissa com vidre,

etzètera; menjars de pobre, però tan

complerts que treuen la satisfacció

per amagada qu'estiga y la fan exir

a la cara.

^Volste jugar que les mullers da-

quexos, en arribant l'hora de dinar

tot ho tenen de fer, y quan es fet

surt sobtat, ò cru, ò dols, ò la sal hi

ha caygut a la regalada? Mira com
callan. ^Es veritat, Noble, lo que jo

he dit!

— Y persupuesto! Jo no hi menjo
a casa; la meytat dels dies de la set-

mana me'n pujo a ca'n Miqueló, al

carrer dels Ases. Que se'l mengi ella

lo caldero. —

Ja eran quarts de nou del vespre,

quan, acabades les converses, tothom

s'axecà de taula repetint l'enhora-

bona als nuvis, ab l'alegria y bon

semblant que, segons deya'l senyor

Jaume, segueix a tot bon àpat.

La Caterina's mudava per acom-
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panyar la Tristeta a casa seva; y allí

dins, en lo quarto, se sentían veus

confoses y com plors sofocats. Al

cap d'una estona exían totes dues.

La Tristeta, ab los ulls molls enca-

ra, 's mirà'l Regalat demanantli per-

dó per aquelles llàgrimes. La Cate-

rina dissimulava, tombanise y aco-

tant lo cap.

De mica en mica'ls convidats se

despedían baxant Tescaia. En Joan,

desde baix, cridà:

— Noy, Regalat, qui apagarà'l

llum, tu ò la teva dóna?
— jTots dos! — se sentí que res-

ponían al plegat dues veus.
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La botiga d'un manyà, y la del se-

nyor Jaume particularment, es sem-

pre alegra, diguin lo que vulguin los

que no hi entenen, Acàs no sían

presentadores ni boniques aquelles

parets fumades, que la cals s'hi de-

senganya, cobertes ab modelos de

cenefes per balcó, gregues y encre-

uaments de rexes, patrons de flore-

yos rovellats, y fexos de barres per

les reconades; ni la manxa suspesa a

mitx ayre com un monstre rondina-

dor ab la cadena penjant de Taure-

11a, ò com una guitarra per traure

gemechs; ni aquella renglera d'este-

nalles que voltan la xemeneya ab les

cames esteses y'l bech obert, los
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malls ab lo cap a terra com si fessen

la ííguereta arrambats vora la pica,

lo torn ab la roda al sostre brídat

desde baix, lo taulell ab ses restelle-

res de llimes, y'ls caragols ab la boca

closa y apretada, pitjors que gossos

de presa qu'allí ahont amarran no

amolian fins que'ls hi tomban lacúa

y dexan senyal.

Tol axò, bo y parat, tal vegada no

siga bonich ni alegre; però quan lo

treball ho anima, ja pren altre aspec-

te. Comensa a patir la manxa y sus-

pira com si tingués un arreplech de

melancolía molt ficat endins del cor,

y aviva'l caliu de trascantó; la flama

del picadís sembla que tassi terceri-

lles allargantse y tornantse a arron-

sar mentres duraM panteig del

monstre que s quexa de lluny y cas-

tiga d aprop.

Comensa la batalla al peu de la

fornal; tot creix y s'ageganta; les fla-

mes s'esiiran y alguna se salva d'a-

quella ardencia, xemeneya amunt,

esmicolada en Ilengueies ò guspires

de molls cayres; lo ferro sofreix la

calda y cambía de color tant com lo

foch Tatormenta; lo mestre li tira

grapats de sorra que \ï allargan lo

14
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martiri;'ls minyons estan alerta ab

los brassos arremangats, malls al ay-

re, ab unes cares vermelloses qu'es

del mateix verí que Uensa'l delin-

qüent. Treulo de sobte'l forjador,

regalant llàgrimes enceses; cauen los

malls Tun derrera l'altre, y reventa

ab un poder de guspires rabioses,

com feix de centelles deslligat, que

travessan la botiga per tots indrets

y s'axafan y reboten al topar socar-

rimant tot lo que troban. La pessa

ben masegada salta de l'enclusa per-

duda la rojor, abatuda, moradenca,

ab les senyals lluentes que li han de-

xat los malls; obren ses goles los ca-

ragols, y li aplican noves tortures

qu'esgarrifan los nirvis, ab les llimes

aplanades amunt y avall fins que'l

ferro's dona y queda vensut, domat,

lluent, que la claror hi juga y'l llepa

com per aconsolarlo de tan excessi-

ves crueses.

Lo canari desde'l menjador, al

sentir l'espetech y aquell dringar fu-

rient, comensa a bellugarse en lo sal-

tador, tombantse a un costat y al al-

tre, fent anar lo cap ab desfici, y a

mesura que'l terratrèmol aumenta y
brolla aquell surtidor de foch, es-



TRISTBTA 107

quexa unes cobles de refilets aguts

que vibran per demunt dels repichs

dels malls y malgasta tota una sinfo-

nia de notes concertades, ab lo coll

inflat, les plometes estarrufades, or-

gullós, altiu, com si cantés l'himne

del treball y ses victòries.

Al peu de la botiga s'hi atura la

quitxalleta y'ls aprenents que venen

de la font, guardantse'ls cantis sota

les cames a manera de pont, y con-

templant embadalits tan pintoresch

divertiment, seguint les embestides

de les espurnes y esquivantles ab lo

bras posat devant dels ulls.

— ^Alsa, canalla, ^que voleu es-

guerrarvos ab una metrallada?

— Senyor Jaume,— pregunta un,

— ^que'm dexaría treure la punta

d'aquesta baldufa, si es servit?... —
Algun vehi, especulador de les

pròpies comoditats, no la troba bo-

nica, ni divertida, sinó amohinosa.

A quarts de sis, al bo del hivern,

potser quan ab més gust venia la

dolsor d'un'altra dormideta sornan-

guera a rescabalar desvetllaments

matiners, lenclusa escandalisava'l

barri donant lo bon dia al vehinat ab

aquella desaforada batussa de cops
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de martells, que ja no hi havia forma

ni posició a pendre en lo llit per que

els ulls restessin closos y en bon
punt per donar allargos a la sòn que

no's dexava enganyar; y'l bon home,
llevantse una hora més aviat de la

pactada ab la peresa, exclamava de

mal humor:
— ^Qui diastre hi pot viure a la

vora d'aquest manyanot? De bon
matí ell té de treballar a l'enclusa y
després, en tot lo dia no se'l sent.

jSembla qu'ho fassi per mortifi-

car! —
jY'l senyor Jaume, tan satisfet que

estava del seu ofici y tan enamorat

de la botiga!

jQuína novetat li va fer trobarse,

als primers dies de casada la Triste-

ta, ab lo taulell desembrassat, sense

el cobrellit de coloraynes y ridícols

penjat a la paret ab aquella combi-

nació de bluses ab les mànegues es-

teses, calsetes y gorres, que li sem-

blava qu'a tot*hora tingués al cos-

tat de la botiga un rengle de criatu-
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res que s'allarguessin les mans per

jugar a sardana!

A vegades, quan tenia reunida la

companyia de fadrins y aprenents al

voltant de la fornal ab los malls

apunt y esperant que la barra surtis

de la calda, lot d'una feya parar la

manxa, exía al brancal de la porta,

guaytava, y venia altre cop al peu de

Tenclusa y ab veu resolta cridava

«jamunt!»; los malls queyan sobre'l

ferro, li donava forma ab una espècie

de frenesí y'l sumergía a la pica

com si estès inquiet per tornarsen

desseguit vora la porta a donar la

guaytadeta.

No sabia avenirshi; anyorava a-

quella companyia y aquells descans

sabrosos fent lo cigarret, escoltant

les converses de les compradores y
bestreyenthi quan convenia.

— ^Que m >abría dir si està aquí

una modista? — preguntà una dóna
que ja's conexía qu'anava a doctore-

jar.

— Nó senyora, no hi es; es casa-
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da, — va respondre'l senyor Jau-

me.
— ^Es casada?... me'n alegro. Vo-

lia comprar un vestidet per una
nena.

— Donchs, tindrà qu'anar al car-

rer de la Boqueria.

— Si que dèu haver fet bon casa-

ment...

— Per ara...

— Jo li dich que me'n alegro que

ho hagi ensopegat, pobre noya. Es-

colti... no diu qu'era bordeta?

—
í Ànsia al botavant! A sapiguer a

Salamanca; ^iqu'us ho pregunto si

sou borda vos?— cridà'l senyor Jau-

me incomodat.

—Es que no'n só; ahont và aquest

home!
— Y donchs, ella tampoch: es la

noya de casa.

— Perdoni. —

Passà molt temps y la Tristeta no

els anava a veure. Prou ne parlavan

ell y la Caterina a les hores de dinar,

retrayent ses gràcies, son bon gènit,

y sobretot l'anyorament que'ls hi



donava, procurant amagar certa in-

quietat que sentian per enganyarse

l'un al altre.

— H^Vols dir que dèu estar be la

nova? mira qu'aquell Regalat me
sembla que té cops de boig. Fa tres

mesos que son casats, y no han vin-

gut a vèurens més qu'un diumenge

qu*alire.

— Y no té d'estar be!—respongué

la Caterina.

— Donchs, per mi, nó. ^Vols que

la noya s'avingui a estar tant temps

sense vèurens? Jo l'anyoro y tu tam-

bé; y ella, qu'es més sentida que tu

y jo plegats, y que'ns estima com a

les ninetes dels seus ulls, ^podria es-

tar tantes setmanes sense donar una

escapada per venir a fernos aquelles

festes y aquelles amoretes qu'eran la

alegria y la pau d*aquesia casa? jPot-

ser no es ditxosa y no gosa clavarnos

aqueix clau.. . Potser sutreix al costat

d'aquell... ^Per què t'axugaslos ulls?

— Per que no hi puch terhi més.

Me trencas lo cor ab aquestes supo-

sanses. jAy, la filla meva! No ho
mereix: tan humil, tan bona!

— Be, dina per axò; potser son

cabòries meves.
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—
i
Què vols que't diga, Jau-

me!... —
Y tots dos quedaren callats, pensa

tius y tristos, molt entristits, sense

tocar lo dinar, que feya pena de

veure com lo fum s*extingía poch a

poch.

Al últim, lo senyor Jaume, digué:

— No pot durar més aquesta àn-

sia;'m mudo y me'n hi vaig. Potser

està malalta.

— Nó, jo m*hi arribaré; val més

que me'n hi vagi.

—

Axis que tornà la Caterina, desde

lluny ja l'interrogà ab la mirada,

volent llegir més prompte les noves

que li duya.

— Que l'has vista? Està bona?

Dígas, per què no ha vingut?

— Sí, ja la he vista; vindran tots

dos, diumenge; ell m'ho ha promès,

lo seu home.
— Be; y còm se troba?

— Bona.

— ^Y alegra?

— Sí... be ho sembla.
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— Dígas, esplícat.

— M'ha fet molt bona rebuda'l

Regalat; teya festa. M'ha ensenyat

la seva calaxera y'ls diners que te-

nen. Feya moltes magarrufes a la

nova; fins s'han posat a ballar.

— Y ella, està clar, ben contenta.

— La nova'm mirava... jAy, Se-

nyor! Ell, sobretot, molt divertit.

— ^Què vols dir?... —
La Caterina no pogué contenirse

y esclatà ab un plor, cobrintse lacarà

ab les mans, dient entre singlots:

— |Ay, Jaume! que la noya no ho
ha ensopegat.

— íQuè dius ara! — exclamà'l seu

marit, ab los ulls esverats.— Lo ma-
taré.

— |Nó, Jaume, nó! Té un mal vi-

ci'l seu home, js'emborratxa! —
Lo senyor Jaume inclinà'l cap

abatut, aclaparat, y dels seus ulls

anavan cayent lentes algunes llàgri-

mes.

i5
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Com molts homes de curts cone-

xements, sense instrucció, ab exa

rudesa nativa y exagerada, esquerpa

a tota cultura en lo tracte, que tria

les formes y*l modo de sentir més
comú y groller ab preferència a lo

suau y prudent, desdenyantlo per

afectat ò fingit, tenía^l Regalat, com
tots los de la seva laya, aficions ex-

tremades, orgullosa admiració per

tot lo qu'indiqués virilitat grossera

ò forsa brutal.

La fama de vigorós y valent la

tenia adquirida, y entre'ls de la colla

del Noble, en les tertúlies del cafetí

de baix a la Riba, en les rodones a

peu dret, ab lo got a la mà, de certs
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establiments que fins al cor del hi-

vern s*hi va a refrescar, ningú la

discutia , sinó qu era proclamada

com exemple y mirall a copiar y

tingut com home d*empenyo, per

que n'havia donades probes desacre-

ditant reputacions molt fermes y
enrobustides d'alguns subgectes que

al Moll feyan temensa, axis per sa

fortalesa a carregarse qualsevol pes

extraordinari, com per lo crit que'ls

acompanyava de guapos y decidits.

No li bastava aquexa anomenada,

que la demostrava ab tota presum-

ció, en son dir breu y despòtich,

com de qui no admet reparos de

ningú, en son mirar altiu y dur, pro-

vocador a voltes, encara no hi havia

ombra de dubte ò vacilació en creu-

re lo que deya, tant si estès de plat-

xeria com si parlés ab serietat.

Lo qua ell Tataleyava y'l tenia

envejós y ab contínues probatures y
exercicis, era en guanyar a aquells

altres models de testa forta de qui

tothom ponderava la fermesa, fentse

creus de les copes que bevían sens

perdre la serenitat ni mancaments
en la rahó.

Lo seu ideal, per que també hi hà



Il6 EMILI VILANOVA

vicis y passions baxes qu'en certa

societat corresponen al ordre de lo

extraordinari y fóra de lo comú, y
per axò admirades y aplaudides;

l'ideal seu, donchs, era no sols vèncer

y humiliar tota fama qu'en lo Moll
s'axequés de fortalesa y valentia, sinó

ademés aquesta altra de no desdir

ni rendirse davant de qualsevol atre-

vit que volgués contrapuntarse a

buydar ampolles de licor.

Les probes eran rudes, les victò-

ries escarrassades; que'l conyach, la

canya y la ginebra tenen traydoríes

amagades y de mala mena, y quan
més calor y embestida donan per

exir del contrapunt, més aviat ren-

dexen als temeraris qu'hi bregan;

que la derrera copa es la perversa y
la que abat tota soperbiay aniquila'l

punt d'honor.

Sota un tenderol de la Riba s*es-

tavan conversant dos companys de

la colla del Noble fent la guardià de

nit, rodejats de munts de sachs y
paques de cotó, com túmbols ferés-

techs ombrejats per la fosca y per la
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negror de les lones enquitranades

que cubrían les estives.

— ^Còm tenim lo Regalat?

— ^Còm?... qu'una tormenta acon-

segueix 1 altra; que no fa nèt. Hi hà

vuyt dies que té issada la bandera

turca y conto quel faran cònsul, per

que no la vol arriar per ningú...

— ^Es dir quhi té dèria?

— tíQuè dius? Dotze duros de la

setmana passada y vuyt d'aquesta

que'n té perduts per que no compa-
reix a la feyna, vés quants son: tots

han anat canyó avall, assecant copes

y buydant ampolles.

— [Malaguanyat xicot! ab un pit

com un toro, que podia ser lo sobe-

rano del Moll de Barcelona, y que
de riu a riu no n'hi hà d'altre que

rebregui la feyna ab més saiero y
que tombi jornal doble com ell; que
no laplacan macos, ni l'aplacaran

may; quan los altres s'hi pensan a

carregarse un sach, ell ha fet dos

viatges d'anar y tornar ab la farina

a la estiva ò'l gra buydat aquí dalt.

— Axò l'ha perdut, aquesta fanta-

sia: no més respira boatoy fatxenda,

que sembla que digui: «sol, apartat.»

jSi la gent se pensa que'ls barcos
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arriban a port no més per qu'ell los

descarregui y gràcies! que si no hi

es se'n tornan a Marsella a demanar
instrucció al armador, per si algú

altre dels peiits podem fer la feyna y
guanyar un bossí de pà.

— Casi be tens rahó.

— Es un evangeli lo que jo dich,

que t'ho firmaria un notari y ningú

m'ho farà recular boca endins. Ara
mateix hem arribat a un punt, que
sense'l Regalat no's podrà treure ni

una Hissarà de l'aygua. Mana més
que la comandància. Ja t'hi pots

estendre y ferho córrer per tot arreu:

digues qu'en Manel ho diu... Mal-
viatge aquesta Espanya de fanfàr-

ries.

— Be, no t'alteris.

— Si comensava a plantofades
,

aviat la tindria més néta qu'una
closca de petxina.

Jo, que fa vint anys que m'espatllo

la salut doblegant palanques, emba-
lumat com un camell, de barco en

barco, alleugerintlo ò carregantlo

fins que'l capità m'ha dit: «prou,

Manel, que la tripulació no'm po-

drà fer la maniobra», ^estàs tu? per

que si no hi hà nostramo a bordo,
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ò que's vulgui recrear en terra, jo

i*estivo la mercaderia encara que

siga fins a dalt de les cofcs, que rès

s*hi belluga com si lot fos d'una pes-

sa, y que vinguin mals temps y cops

de mar y que repassin després los

fardos que no n'hi mancarà ni un

fil; jo, que tinch arreplegades da-

munt meu totes lessoleyades caygu-

des en aquexes rampes desde'l dia

que vaig tornar del servici, que no

n'hi ha hagut una sola que m'hagi

errat y que no la porti a l'esquena

com fulls d'un llibre, que'ls vents

me conexen ym tenen tant de la

seva banda que'l dia qu'han repa-

rat qu'hi havia ganes de treballar

ferm, a mon, han dit: «alto, cap a

casa tothom, tornèmsen en fóra y

aquí no bufa ningú més, qu'en Ma-

nel; està necessités y té criatures

que li demanan pà y vol guanyarse

la vida honradament,» y s'ha pogut

encendre un misto fins a cremarte

les ungles, que aquella flama no ha

desdit ni s'ha decantat una sanabra

a un costat ò altre, recta, fixa, apri-

mantse cap a munt com si fos pin-

tada; que tinch lo baf de la mar
tan ficat al moll dels óssos, y més
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salabror y sustancia d^aygua salada

que'ls pexos que gandulejan aquí

baix; ab tants viatges a THabana y a

Rio Janeiro que no'Is he pogut con-

tar; que de totes aquelles aygues he

tastat ramargantor...y,Deu me val-

ga, veure qu'un noy, una criatura

de vinticinch anys, te passi la mà per

la cara, y sentirte: «^no hi es lo Re-
galat? plegueu , no hi hà feyna.» \ Mal

viatge la mala mar!

— Per que'l Noble hi està engres-

cat passa lo que passa. Vèt'ho aquí.

— Oh, n'estava, qu'ara ja se'n veu

lo desengany; no veus que me'l com-

promet!

— ^Què'm dius?

— Ja t*ho contaré.

— Y com ell donava llustro a la

colla, que de més ò menos entén als

inglesos y sab articularhi...

— Que té de sapiguer!... lo mateix

que tu y jo. Quan estan xirlis, alla-

vors s'entenen: guantú cervesa y

víngan copes. Vés Taltre dia que's

varen trabar de signos y no's podían

entendre, que'l Janni li ventà cop de

puny que si'l toca li tomba'l nas al

altre cantó de galta com una mam-
para.



— Però no se'n va burlar Taltre,

que li va fer pendre un bany de

tormells eniranihi pel cap, que quan

lo varen treure ni se'l veya, regalant

com una escorredora; fins de les but-

xaques se treya Taygua.

— Persupuesio;'! minyó es de ge-

ni: axò no li quita ningú.

—^No devas que'l Noble n'està des-

près?

— Y tant, que Taltre dia hi va ha-

ver un desfet que'ns pensavam que'l

tribunal s'hi ficava. Y'l Regalat li

va demanar perdó.

—
j
Què'm dius! Cóntamho.

^Tens un puro?

— Sí,— li contesta l'altre, allar-

gantli la petaca y'l llibret.

— Esplícat.

— Estavam de guardià ab en Ros-

sendo; era'l primer quart, quan ve-

yem venir de dins lo Regalat, fent

unes escriptures que per cada esse

prenia un tom com mitx torin. Va
passar per aquí, y jo li dich: ^^Que
anem a retiro, prenda?» De la embes-

tida que pega, taula y tenderol me
pensava qu'anava en orri. «Tén
compte, no rellisquis, que m'espat-

llaràs la sombrilla.»

i6
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«No espatllaré rès, déxam fer;» va

dir, donant caparrades tirantse en-

davant. M'agafa per la solapa y ab

los ulls buscant los meus me diu:

«Me'n vaig a fer llevar la dóna. Te-
nim de passar comptes.»

«Vés, vés a retiro; déxat de ro-

mansos.»

«Tan brètol ets tu com ella, si

l'abonas.

»

«Vaja, pleguem, Regalat; no'm
mal parlis, per que tinch la munyeca

espatllada y'm tindria de dexar pe-

gar.»

«Mentida, jo t'estimo; ets un

bon noy. Me'n vaig a casa: vuy te-

nir disputes ab ella. So'l seu home

y la governo; al que no li acomodi

que surti. ^Tens entès? Que surti'l

guapo, y que se'm posi davant, que

de la primera arpada li forado'l

cap.»

«Mira que demà hi hà vapor; no

t'entretinguis.»

«Que vinguin tants vapors com
vulguin; tot sol los descarrego: no

vull ningú... a passejar tothom. En-

cara no The feta la corassonada: nin-

gú'l coneix lo Regalat... Tot sol en-

llestexo la descarga, y a mitxdía
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que's busqui lastre: tot estarà en

terra.»

«^Vols descansar aquí ab nosal-

tres?*

«Nó, vigileu; jo me'n vaig a ca-

sa... tinch verbal ab la dòna.^Y se'n

anà decidit, però desseguida tornà

a fer los matexos adornos, que pot-

ser va estar un quart pera embestir

lo carrer de Sant Joan. Jo vaig fer

senya al Rossendo per que'l seguís y
estès alerta.

Com de fet, encara no va entrar

a casa ja's varen sentir gemechs

Aquella Mare de Deu de la seva dó-

na, diu que li deya: «jRegaiat! per

Tamor de Deu, que matas a un altre

infelís!...»

Vaja, no puch; per que tot me
regiro, y'l cor sembla que'm fassi

nosa aquí dins. No son per mi aques-

tes injuries. Una noya que tot lo

carrer li besa les plantes, tan asseya-

da, tan festosa y prudenta, que no

té un nó per ningú, que les criatu-

retes del barri les arregla que sem-
blan serafíns, ab una casa que li bri-

lla com una capsa de rellotge, polida,

lluhenta, que no gosas respirar per

que no s'enteli!.. .
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— ^Y donchs, lo Noble hi va anar?

— Sí, que s*està allí al tombant;

una bona ànima'l va avisar. Y, com
d'efecte, s'hi presentà y n'hi va dir

unes quantes que jaM va axerivir. Y
fent festes a la dóna y demanant

perdó, s'agenollà ais peus del Noble.

Rès, una criatura.

Al sentdemà, ja tornava estar a la

vela; avuy conto que també hi hà

hagut mal temps.

—

Cada dia, abans de les dotze, lo

senyor Jaume pujava al menjador a

presenciar com la Caterina arregla-

va en un cistell lo dinar pera la Tris-

teta. Era un afany, una espècie de

coqueteria, que semblava que guar-

nissen la palma pera una criatura.

«Pósahi més postres; té, formatge

que li agrada; pòsali atmetlles y pan-

ses...; apa, que tríi: aquestes po-

mes...»

Tot eran requisidets, sabiduríes y

exquisitats de coquesa, lo que li en-

viavan; ab una olor y un goig, que

allò sol feya venir Tapetit.
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Quan Taprenent tornava, li pre-

guntavan ab un*ànsia: 4<^ís'ho ha men-

jat?» Segons era la resposta, l'alegria

tornava en aquella casa; se sentavan

a taula y dinavan en pau y gràcia de

Deu; que no tastavan rès si la noya

estava dcsganada!

Sinó que Taprenent, a vegades,

deva mentides...
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Aquell tros de carrer de Lepanto
de la Barceloneta semblava una pe-

tita Arcadia; les cases, totes iguals,

germanes, d'un sol pis rematat ab

cornisa y frontó de la matexa mot-
llura, balconet y finestres; abaix, lo

portal de la botiga, dues finestres

gelosies a cada costat, que la una era

la de la cuyna, lluhenta com un mi-

rall, coberta de rejoles de Valencià

mostrejades ab cireretes blaves, y
l'altra, la del menjador, molt polit

també, ab rejoles de dibuix més com-
plicat de tortellets y combinacions

geomètriques, y dos armaris reconers

plens de pisa de Trieste.

L'aviràm rondavaM carrer ab tota
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llibertat, atrafegada d'assí y d'allà ab

lo cap baix, acompassat lo caminar

y ceremoniós, com si cerquessen al-

guna cosa perduda; de sobte, esgra-

tinyavan la terra tirant les potes

enrera, irayent la brossa pel mateix

indret per que no*ls hi anés cap bol-

va als ulls, y a cops de bech feyan

)a tria, regalantse'l pap y despreciant

lo que no era de profit ò massa cru

pel pahidor.

Les criatures terrejavan, entretin-

gudes fent montanyetes, ò poíi-poíi,

obrint regueronets que després l'ay-

gua no hi volia córrer, fonentse axis

que li havían abocada. Les vehines

aprofitavan lo sol qu'inundava tot lo

carrer, estenent roba de blau de tina

y camisetes ratllades en la fusta vo-

ladissa del balcó, en les cordes lliga-

des entre les perxes y antenes de vo-

ra la porta ò les gelosies. Allí's pen-
tinavan fóra l'entrada y s'ajudavan

a fer lo monyo de trucador; ensà

apanyavan xarxes, sentadesen cadi-

res baxes, y*l mocador del cap tirat

avant a modo de dosser per no ep-
lluhernarse; una encenia foch en lo

fogó manllevadís posat al mitx del

carrer per regalar ab lo fum al barri



128 EMILI VILANOVA

y trèuressel de casa, trinxant ab ga-

nivet de mariner pebrots y tomà-
techs y altres coloraynes alimento-

ses; y al fons, casibé llepant les cases,

la mar que no sossegava en son ne-

guiteig armoniós, anant y venint

sense reposar, desfent sobre la platja

com una immensa tapisseria de jas-

pis de plata y escuma brilladora per

ensenyar al sol los primors de la

seva indústria, cada vegada més po-

lits y cada vegada ab nous mostre-

jats.

Les converses d'aquest petit para-

dís no eran, com de costum, senzilles

murmuracions ò quatre paraules

de discòrdia entre les dones, que

després que s*havían escafitenejat

tornavan a ser amigues y*s dexavan

la galleda per anar a safreig, ò s'aju-

davan a carregar lo cove y sortían a

plassa plegades; totes parlavan de

lo mateix: del Regalat, que s'havia

embarcat cap a l'Habana, dexant

abandonada a la Tristeta.

— Val més qu'haja fet aquest re-

sum, — deya una que s'estava ple-
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gant roba;—al menys no la farà patir

més.

— Ja'l compondran allí a THaba-

na; no'n passis ànsia. Lo meu home
ja ho té dit: a la primera disbauxa

que fassi, li quedaran les barres as-

sentades. Es un climan molt senyor

aquell; ab un got d'aygua n*hi hà

prou; se quedan axis, que ni'ls hi fa-

rías obrir la boca ab lo gruix d'una

pesseta.

— Sí, tén compte que Taygua'l

reprengui.

— Es un dir, dóna. Quan l'aygua

té aquexes repents, vès què faran

les begudes y'ls licors; lo qui s'apar-

ta de la regleta, està llest; no hi ar-

riba cap sagrament a punt.

— iQuè'm dius!

—|Ay, filla! ^del vòmit te fias? es

com una escopetada a trayció. Tu,

Madrona, vès aquexa que se*n riu.

— Desenganyat, mal'herba may
mor; d'axò me'n rich. Arribarà allí

dalt y desseguida tindrà companyia;

se rebaxarà ab qualsevol negra, que

diu que no tenen vergonya, y com
aquests homenots no respectan lli-

natge, farà fortuna casantse ab algun

encaro, y ell sí que podrà dir qu'ha

T7
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anat a THabana. Per que n'hi hà de

riques de les de color.

—jSí, diu que sí! Fan tres cullites

de clin l'any, que'ls ho pagan molt

be: a xavo la lliura, com lo vidre

trencat, y tot es per elles...

— Com si no n'haguéssim vist

d'americanos que se n'han anat po-

bres y han tornat ab cada dobla de

quatre que no sabían ahont ficaries.

No te'n riguis.

— Pobra xicota! ella sí que pot

ben dir que si ha tingut l'home gua-

po, no li han mancat penes al seu

costat.

—Ay, filla! malaventurada la noya

que no ha conegut mare. Nó, no

rhaguera dexat casar ab aqueix tra-

pella. Prou s'haguera informat, ha-

guera remogut la terra per sapiguer

a qui entregava la noya... Un minyó
que tota la Barceloneta ho sabia que

era un desenganyat, que tenia la

flaca de la beguda, que sa mare, la

Regalaous, va haver de fugir del

carrer de Santelm per que va em-
metzinar a una pobra minyona fent-

la passar per espatllada de pit y do-

nantli remeys qu'eran una peste pel

mal que tenia. jQuè m'esplican a
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mi! si ho haguessin volgut sapiguer

los que la tenían encarregada, no
haguera mancat qui'ls ho hagués fet

avinent. Son pare era un altre gan-

dul; tot lo dia a casa la dida, que'n

deya ell.

— ^;Qu'era a casa d'alguna cone-

guda?
— Cà, dóna! a la taberna, volia

dir; com que tenia aquell parlar de

terne, que totes les espressions les

gastan infingides y ab dos sentits!...

Se n'omplía la boca ell ab aquestes

cerimònies.

— Ells a lo que debían anar era a

casaria y fóra.

— Y ben natural; treures encàr-

rechs y un menja-pà de casa. Mira,

tinch dues noyes casades, totes dues

les volia festejar lo Regalat; primer

la gran, després l'altra. Qu'es casi

vaig dir jo: primer son pare les ma-
tarà. jVaya un natural que té'l de

casa! no més haguera calgut qu*ho

sàpigues qu'aquell venia a fer lo bu-

rinot per aquí vora la porta. May
li vaig dir qu'entrés, en ma vida;

no'n vull d'escalfa-cadires. Però, ell

mateix, de sa plana voluntat se'n va

anar axis, a la quieta, ab molt dissi-
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mulo, per que si'l meu marit s'enso-

pega a trobarlo, hi hà un desfet; jo

ho haguera pagat y les mosses; a

n'ell no li haguera dit rès; ab la cara

solzament n'haguera tingut prou.

Ja't dich, per que té un mirar que

fereix, y quan no vol conversa ab

una persona, sembla que'l desafíi

ab los ulls.

— Ben fet! abans les noyes no s'hi

aficionessin, per que la voluntat

costa de posar, y un cop posada, jay

Senyor! qu'es crú haver de desobli-

dar!

— Nó, filla, nó; aviat vàrem estar

enteses; «tu, gran, fóra de la porta; y
l'aítra, a dins; no hi teniu de guaytar

per rès al carrer.»

«l'Ave Maria, quina dóna!»

«A dins! torno a dir, y la que'm

repliqui, d'un cop de xinel•la Testa-

bornexo. Ahont van aquestes pochs

modos...» Després, elles matexes, la

que s*hi hagués casat, m'hauria ma-
lehit.

— Y sí, per tot arreu feya'l ma-

teix, diuen; allí ahont hi havia noyes,

allí donava fondo, ab escuses del

ball,... que per venira convidaries,...

després pera portar targetes,... un al-
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tre dia, «jay! ara passava per aquí»...

y una se'ls veu dins de casa, que no

sab de quina manera ha entrat la co-

nexensa. Vèt aquí com s'ingeniava:

com fan tots.

—Però a casa no hi va fer carrera:

encara qu'hagués vist que se'm tor-

naran ètiques!

— ^Veus.^ Y aquesta pobra, tan afi-

cionada que s'hi va casar. Aviat les

va acabar les ditxes; y ara, ^cóm ho

faria si li visqués lo noy? Tant de be

li ha fet Deu emportàntsel.

— jAy, que no ho sentis ella! jli

donarías un altre trastorn! «En que
fossin sis los fills que m'hagués de-

xat, a tots los pujaria,» me va dir

quan jo anava per aconsolarla.

—
i
Es mare, ja a saber! —

No estava de festa'l carrer d'en

Burgués com aquell dia en que la

Tristeta va exirne per anar a casa

seva. Allavores los vehins sortían

pels balcons, ò treyan lo cap al llin-

dar de la botiga, estirant lo coll per

vòurela més estona quan se n'anava

a casar.
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Ara hi tornava, ab la pena senya-

lada en los ulls, en la buydor de la

seva cara axugada y de color malal-

tís. Algun qu'altre vehí, al vèurela

venir, se ficava dins y per entre les

vidrieres mitx closes se la miravan

compadits per no donarli més pena

ab sa curiositat impertinenta.

Tampoch en aquella barana de

terrat hi havia l'Andalet, lo cap en-

tremitx dels testos que la seva mare

hi havia anat posant, per una deli-

cadesa de sentiment, endevinant lo

amor del seu noy per la Tristeta, y
volguent omplir de flors y d'aromes

lo lloch hont potser havia sentit

les primeres dolceses de sa passió

malograda. L'Andalet no hi era

tampoch, guaytant com un altre se

li enduya aquell tresor de felicitat

que'l creya seu, com tots dos se n'a-

navan, rient, acostantse'l cap per

dirse més aprop qui sab quines fala-

gueríes que tan gustosos se les escol-

tavan.

La Tristeta entrà al carrer acom-
panyada de la Caterina, totes dues
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prou macilentes. jQuè s'havia fet

aquella frescor y galanura!...

— Senyor Jaume,— va dir Tapre-

nent qu'estava a la manxa,—ara ve-

nen la senyora Caterina y la noya.

— Apa, minyons,—digué'l manyà
picant a l'enclusa,—que's refreda.

—

Y un repich de martells dexats anar

alhora y un espetech de guspires

omplí la botiga, y'l senyor Jaume
atrafegat pogué dissimular l'esclat

de dolor que sentí al veure la Tris-

teta, qu'allavors, ab la Caterina, en-

travan ploroses, y se'n pujaren a dalt

voltant pel taulellet.
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iQuíns comptes alegres treya'I se-

nyor Jaume! La Caterina se l'escol-

tava sense dir rès, alsant los ulls al

cel y sospirant per tota resposta.

— Axis que vingui'l bon temps,

— deya, — llogaré una caseta a la

Bona-nova ò per aquells encontorns,

y*ns en hi anirem tots tres a passarTes-

tiu. Jo cada dia pujaré allí a les

cinch, y soparem plegats, al mitx

del hort, sota quatre canyes qu'ar-

reglarèm com una glorieta ab pàm-
pols, ab un emparrat que no veurà'l

cel y's veurà en pesses menudes; y'l

sol hi baxarà garbellat, sense malí-

cia, dexant la xafogor entremitx de

les fulles y una ombreta matisada y
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frescal demunt la taula. Ja pots te-

nir la gana a Filipines, que't com-
pareix si li presentas aquest acom-
panyatge. L'escaroleta/ls créxems,

les olives confitades ab lo seu re-

gustillo de fonoll y sajulida, que la

olor no més ja desperta'ls badalls, y
córre a ferte creus a la boca com per

dirli: preparat, qu'ara entra'l senyo-

ria y vol ser ben rebut... Desseguida

entrarem ab aquells requisits que tu

sabs fer y que no hi hà desgana que

no s'hi rendexi. Un dia pujaré molls,

ò llenguado, ò llussets, que tu'ls fre-

gexes y'ls presentas com rosquilles,

lentse postures ab la cúa al morro,

rossos, que tot s'aprofita y n'es gus-

tós... L'ampolla del vi dins la galle-

da, al peu de la taula, que no més
sobrixiM tap de cristall com una
bombolla que sura demunt de l'ay-

gua. iQuína frescor! jQuín regalo!

L'endemà, altre cop a la glorieta, a

pendre xocolata tots tres, com si

també estiguéssim llemenchs; abuna
plata d'albercochs ò maduxes, que

jo no'n tastaré per que l'olor ja mes
prou grata y no tinch gosar pera

menjarne: juna fruyta tan noble y
tan senyora! iPolor de Primavera,
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qu'a mi m'alegra'l cor y m'enterneix

los ulls!... No'n feya pochs d'anys

que portava aquesta dèria al cap!

— Be, ja ho farem axò que dius;

però ara'l seu dalè es posarse bona
pera pujar altre cop al quartet del

terrat. «Allí tornaré a ser ditxosa,

me diu, quan menos ab lo recort

del temps qu'ho vareig ser». La
sentisses com tot ho retreu y de tot

se recorda: del jardí de ca'n Lafor-

ge, que cada dia, ans de baxar, s'a-

bocava a guaytarlo, y'm pregunta si

encara hi son aquelles estàtues tan

hermoses, ab lo pentinat amunt, los

canyissos plens de verdor y de flore-

tes, y'ls baladres, y'l pavo real... Còm
s'anima al recordarho! Per tot hi

veu ditxes y alegríai'ls noys desde

les torratxes fent volar grues, los

contrapunts dels colomistes, aque-

lles barreges de coloms qu'ocasionan

tantes disputes, y'ls xiulets y aquell

picar a la post... los ulls li brillavan

com si ho veges...

Mira, Jaume, probèmho tot; pu~

gèmli al quartet; ja hi cabré jo per

cuydarla; y després, la Maria està a

tocar; pugem tots a dalt, y encara que

siga a casa nostra, tindrem de ser re-
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cullits: Deu nos ho pagarà. Esià tan

sola, sense'l seu fill, que no l'amo-

hinarèm massa. jAy, si ella ho sentís!

pobra dóna, dormiria a terra per que

nosaltres estessim ben servits. Quin

mal punt va ser aquell, tant que la

estimava a la noya! Per ella, navega

y es fóra, l'Andalet, de la companyia

de sa mare!

— Si axò la té de compondre,

ray! Anem a dalt; tornem a pujar la

escala... com algun temps qu'eram

més felissos. jAb quina alegria mun-
tava en sent les dotze! Alli vàrem

estslviar la primera pesseta, y anà-

rem aumentant, y després del quint

pis, un per un, los havem baxat tots

a mesura que prosperavam; ara que
som los propietaris, tornèmhi; però,

ja ho veig, Caterina, que tots los

dies no poden ser bonichs ni ditxo-

sos... Lo sol d'aquell temps era més
xamós que'l d'ara; lots dos teníam

joventut y alegria per bestrcure...

Tornèmhi al pis de la Maria, al

nostre camaril d'enamorats. jCòm lo

trobaria hermós si la noya s'hi posés

bona! {Còm tornaria a pujar, empàs-

santme'ls grahons a parells! me sem-

blaria que torno a ser jove!—
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A la tendeta, algunes dones del

barri s'estavan enrahonant:

— <iQuè ha dit la consulta?— pre-

guntà una.

— Què té d'haver dit! que no hi

entenen rès tots plegats. Què la tre-

guessen a fóra.

—Justa; quan no saben què ferhi,

me'ls atrassan a la montanya ab los

terrossos.

— Y aquesta gent, que tenen una
vena posada als ulls! No volguer es-

coltar a ningú!... Per mi, que s'arre-

glin... la Tristeta'm dol! Però si jo

els hi atrassava un curandero que
ha fet miracles! una coneguda del

altre pisqu'estavam'ho vadir: «Cre-

gui, dónguils entenent de que'l va-

gin a cercar; díguilsho, que si aquest

home no la cura, no's cansin a feria

visitar pels metges. Que vagin a

pendre informes, si per cas, a la ca-

sa que'ls hi va curar un minyó de

vintidós anys; al carrer del Príncep,

al costat d'un borrayre, no n'hi hà

d'altre, a dalt de tot; que demanin
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la Tecla: allí ii diràn com se trobava

aquest minyó; qu'es cas de medici-

nes! encara no les hi acostavan a la

boca, put! prenia tan be la punteria

per sota, que xicra, plat y cullera,

tot anava enlayre. No conexía a nin-

gú, filla, que ja tenian la roba ama-
nida esperant, ara, ara, com un llum

que s'acaba. Arriba aquest home:
fòra medicines; ^aviàm? les olora, y
a llensar; no'n va respectar cap,

^Veyàm les receptes? no més ne te-

nian una;*s posa les ulleres, la repas-

sa tot daltabaix d'una cara y de Tal-

tra, y*n fa trossos desseguida.

»

«^Què li doiiavan per menjar?»

preguntà a sa mare.

«Aygua panada.»

«Y per beure?»

«Axò mateix servia per tot, y de

medicina.»

«Dochs, que prengui caldo, y per

menjar, la matexa gallina.»

«Què li donarem vi, per beure?»

>No ho va volguer, però si tant

rhaguessen pregat, també haguera

donat permis. Com sempre va ab

aquell rigor... Lo cas es qu'ab qua-

tre untures rancieres y certes herbes

bulüdcs ab vi de pesseta, '1 noy està
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bo, y tan gras, qu'ara té de pendre

altres aygues per rebaxarse les

sanchs. Va volguerhi quedar massa

be ab aquella casa.

— Però díguiii vostè tot axò al se-

nyor Jaume, que se la treu del de-

vant ab un rebufo.

— Jo aniria a trobar la Caterina.

— No mana ningú més qu'ell a

casa seva. Pobra Caterina! no hi su-

freix poch ab aquell llunàtich, sur-

rut! per que té quatre quartos... dèu

sapiguer de fer panys y claus; però

de cuydar malalts, que's desi y'n

nombri un altre, que no hi entén.

— Jo ho veig, y ells ho fan a fi de

be.

— Però no's separan de lo que diu

lo metge...

— Si hi tenen prou confiansa...

—Y la malalta, més aviat mal que

be! No soch axis, jo no me'n fio de

la dita d*un home; jo per mi, que

fassan lo que vulguin, però aqueix

curandero ja l'haguera anat a tro-

bar. Ja veurà, fora una probatu-

ra... —
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— ^Còm te trobas, filla?

— Tot me plau y m'alegra; estich

contenta. He vist los campanars de

Santa Maria... de bon matinet, com
en aquell temps: lo sol los comensa-

va a tocar, semblavan d'or. Després,

la meva mare ha vingut a veurem...

Encara plorava! fa molts anys que
els ulls no se li axugavan... jPobra

mareta meva! Los cabells desfets

com una Magdalena... jo'ls hi apar-

tava per vèureli la cara... y no po-

dia, no podia! no més que'ls ulls...

hermosos, plens de llàgrimes, ab un
mirar més acondolit!...

— Be, no't cansis, ja m'ho espli-

caràs.

— Totes dues nos contemplavam;

jo la volia ben conèxer y*ns acosta-

vam... y la he besada y he begut de

aquelles llàgrimes... jquínadolsorl...

Jo li apartava la cabellera, y s'anava

espessint, y tornava a apartaria...

iquín fatich sempre!... jMare! volia

cridar; tampoch podia, y'm mirava

més apiadada!
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— Gàlla , filleta, que't cansas

molt.

—

Lo sol tocava als campanars de

Santa Maria; la ciutat comensava a

dexondirse/I moviment y sorolls del

tràfech pujavan fins a aquell quar-

tet, ahont, poch a poch, suaument,

sens esfors, s'extingia una existèn-

cia.

Al costat del llit, la Caterina, ab

les mans de la Tristeta entre les se-

ves; la mare del Andalet donantli

cordial; lo senyor Jaume, abatut, la

contemplava ab mística adoració.

La pobra Tristeta delirava.

— jAra qu'haviam d'esser felis-

sos!... senyor Jaume... Caterina...

aviat nos trobarem... veig venir una

llum... qu'es llum de glòria... jQuin

món més trist y de culpes!... Es

llum de gràcia... son los serafins

que'm cercan. jCòm resplandexen

ses ales! jJa veig a Deu! joh, quina

llum de glòria! jiMare meva, que no

us he conegut may!... iSentiu com
s'aplegan los angelets y'm cridan:

jTristeta!... —
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Molts anys després, corria pel car-

rer d'en Malla y d'en Burgués, un
home molt corbat, miserablement

vestit ab despulles d'altres, los ulls

sempre tèrbols y vagorosos, y alelat

lo mirar. Quan estava serè, les dones

li feyan guanyar algun quarto tragi-

nant cantis d'aygua.

Les criatures l'atormentavan y
s*hi divertían: per un quarto li fe-

yan ballar los; y fexuch, aclaparat,

caygut lo llavi, ab un llistó sobre la

esquena apoyanthi les mans, balla-

va; volia riure y no'n sabia.

Solia posarseen lo taulell, com es-

perant a la maynada qu'anés a ferli

vituperis, y ab cordillots y un'agu-

11a matava les hores cusint los es-

trips de la roba. Quan passava algú,

allargava la mà demanant caritat, y
tornava a la feyna d'embolicar punts

a tort y a través.

— Té, — li deya alguna dóna, —
vèt aquí un quarto; ^què'n vas fer de

la Tristeta? —
Allavors, un mitx riure estúpit

19
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passava per los seus llavis, y ab una

espècie de gemech responia:

— S'estava aquí; era la meva dó-

na. Pobreta! jo la vareig matar. La

gent ho diuen, ho diuen, ho

diuen. —
Y reya y plorava, saltava del tau-

lellet, y ab lo cap baix y'l càs acotat,

se'n anava murmurant seguidament:

— Ho diuen, ho diuen...

—
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Lo senyor Janet era una celebritat

xata y de poca volada. Lo seu nom
no havia conseguit l'honor de córrer

imprès en los papers públichs, com
molts n'hi hà avuy que, ab menos
representació y excés, los veyem ala-

bats ab fal•lera en los diaris, per con-

xorxa de gazetillers que procuran

renom y aplauso a aquestos infelis-

sos tocats de la mania de ser dife-

rents dels demés.

La seva fama era poch estesa, però

sòlida: desde'l carrer de la Corribia

fins a la Plassa del Àngel y vorejant

tot just la Riera de Sant Joan, tot-

hom, grans y xichs, lo conexían per

lo senyor Janet de les mentides.
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Y, ique placentes eran elles a pesar

de la serietat ab que les deya! y icòm
era difícil escoltàrsel sense escapar

lo riure davant sa formalitat, sa fe-

somia bronca ab tirats militareschs,

lletja ademés per sa color morena
cuyrosa, sos mostatxos grossos, cres-

cuts de banda a banda de galtes a

lo Víctor Manuel, que no bastavan,

a pesar de sa espessor, a cubrir una
boca desmesurada, com una gran es-

berla que li dividia la cara en dues

parts desproporcionades!

Y, de debò; ningú se n'havia rigut

may davant seu. La mentida ò con-

currència de mentides que relatava,

s'havían de pendre tal com ell les

deya, sense mermes, ni dubtes, ni

atenuacions ò posats benignes; que

imposava la seva serietat de tal ma-
nera, qu'un havia de carregar ab lo

farsell de sa patolla y endúrsel con-

vensut com si fos verdader. Nó, per

que, en mitxde son exagerat aparato

de valenties y esforsos, se veya que

era home serio y despòtich, ab algun

cop de puny sobrer pel burleta que

li hagués volgut fer portar la lliura.

Tenia dues naturaleses; una, la

que mostrava en públich, comuni-
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cadora, viva, animada, que s'expla-

yava en pintoresca xerrameca fent

porteta pel vehinat, formant rotllo

de passavolants ò coneguts, bestra-

yent sempre y ell sol, per que's po-

sava motxo y marxava si algun altre

trapasser li feya la competència, ab

l'agravant dequ'era tan desenganyat

que no creya a ningú y no volia per-

dre temps escoltant rondalles.

L'altra, la que li servia d'estar per

casa, surruda, reservada, d'un siste-

ma abreviat que's feya entendre ab

signes, ò mirades, ò tossint, estalviant

renys y paraules. jSe li conexía que

havia manat soldats venturers, sent

cabo de la Milicia Nacional , en

temps de llibertat!

Explicant Tordre y rigor que tenia

establerts a casa seva, deya qu'als

seus fills, quan eran petits, fins als

tres mesos los havia dexat plorar y
fer rebequeries; passat aqueix terme,

entravan a la major edat y no piula-

van encara que*ls reventés lo mal de

ventre ò posessin d'un cop tots dos

rengles de dentadura.

— Però, senyor Janet, axò era un
despotisme. ^Còm ho feya per lograr

que l'entenguessin?—li preguntavan.
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— ^Còm? ab una maniobra d'ulls

que'ls hi aturava'l singlot en sèch.

Té d'advertirse que la dóna tenia

ordres fulminants per ferlos anar

tips y curiosos: al terrat de casa hi

havia esteses seguidament, nit y dia,

vintivuyt mudades de roba blanca,

desde'ls capsons fins a les mitgetes,

sense contar les que tenia seques y
planxades a la calaxera. Lo savó

me'l portavan directament de la fà-

brica al engròs dos bastaxos ab cap-

sana y barra sostenint la caxa, que
ja'ls feya anar enterchs y ensorrats

de cap: no més los ulls podían al-

sar.

— jAmigo, quin gasto!

—
i
Lo gasto ray! en aquell temps

guanyava lo que volia. D'emvernis-

sar una calaxera me'n donavan més
de lo que val ara comprada al carrer

dels Banys. Y la gent que s'espera-

van y'ls nuviatges entretinguts y'ls

casaments retardats fins que jo po-

dia enviarhi la brigada de fadrins a

penjar quadros, retocar portes, pulir

escaparates, vernissar armaris, cala-

xeres, taules, etz. Tenia set fadrins

de remendo seguidament y un res-

guart de quatre aprenents a la boti-
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ga per fer falques y escalfar aygua-

cuyt no més. Jo, per anar a casa'ls

parroquians, com los uns los tenia

a Sant Pau y altres a Sant Pere,

m*hi presentava a dalt de cavall.

— Los debía tenir a peu plà.

— No senyora: no'n servia de po-

brissalla. Tots en primers pisos; lo

qui eslava més amunt, se tenia de

mortificar y treure'ls mobles de

casa.

— Ho deya pel cavall...

— Ja l'he entesa. Venían derrera

meu dos aprenents mudais per te-

nirlo compte. Vaig reventarne tres

en dos anys; y qu'eran pesses! a la

remunta del Hospitalet los volían,

y'l coronel va tenir que cloure'l pico

y donarse . Després m'ho va dir

apart: «Paisano, son bien suyos. La
nacion no tiene presupuesto tan

fuerte para comprar caballos.» jSi

visitava més parroquians jo sol, que
en Robert y en Blanch y la Facultat

de Medicina y Cirurgia! Y està clar,

les bestioles acabavan lo resuello, y
al últim me vaig determinar a anar-

hi a peu. Per no ser còmplice de

tanta mortandat.

A casa hi enlravan los diners a
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portadores. jQu'es allò de tenir un

reconet a la calaxera! Al peu de la

tauleta del despaig, no més que per

la calderilla, pels gastos del menu-
deig, hi tenia sempre un sarrió ba-

dat que no's podia cloure del curull

de pesses de sis y de quatre. Quan
la dona'm venia a demanar diners

per anar a plassa, ab la paleta del

braser ò ab un llauradó n'hi omplia

mitja coxinera. «Té, féslos córrer pel

Born.» Que si l'amo de la casa ho

hagués arribat a esbrinar qu'hi tenia

aquell carregament que li espatlla-

va'ls sostres de la finca/m treu punt

en blanch de la propietat. —

Al any cinquantadós va anar a

Paris, per xeripa, a acompanyar lo

noy d'un comerciant al col-legi.

Allavors comensava la moda entre'Is

sobrevinguts de treure'ls fills del cos-

tat dels pares per ferlos ilustrats y
senyorets a la francesa.

Algun perruquer que negociava

ab essència de bergamota y savons

de bola, dos ò tres botiguers del Call

y Escudellers eran potser los únichs
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representants que de Barcelona ana-

van a París. jY'n contavan de mara-

velles y grandeses y aparatós de les

Rues y Boulevardsde la gran vila!

Tant s*hi fonían los del ofici es-

coltantles, que més de quatre posa-

ren a reco un tant cada setmana per

fer la mota del viatge y anarsen a

París un cop ajuntada. Y ara ho ve-

yem. ^Quín es lo trist regató de

quincalla, ò marxant de paquet que

no visita la capital de Fransa un cop

al any? En sos derrers temps be

prou que se*n planyia'l senyor Janet.

«Tothom hi và,—deya ab amargor.

—Fins me sab greu d'haverhi estat.

No'n contan poques de mentides!

Aquell cas que'm va passar a mi
davant una reunió de francesos va-

lents ensenyàntloshi la ferida mor-

tal y de recurs que tenim los espa-

nyols, clavant a vinticinh passes la

punta del ganivet a una porta, tots

diuen qu*ho han fet, y tots contan

igualment qu'han dexat espahordits

als parisenchs. Vès per què'ls hi

aprofita l'anar a Fransa, sinó per

empescarse quatre farses y tornar a

Barcelona expressament per plan-

tarnos la bleda al clatell.
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Jo SÍ que'ls vaig dexar parats, que

tot París me conexía y'm van treure

un motiu francès per donarme mè-

rits. Naturalment, que'm presentava

a les reunions ab los millors trajos.

Un dia, a un dinar d'etiqueta hi vaig

anar vestit tot blanch: barret de pa-

lla, levita, pantalons, armilla, tot de

dril planxat, lluhent, que semblava

un americano de cartolina.

iQu'es bi^arre l'espanyol! deyan

entre ells parlantse vora l'orella.

Jo'ls entenia com si ho diguessin en

català, ab lo gesto de la cara; però

no'ls hi podia respondre al cumpli-

ment per que no usava l'idioma:

feya dos dies qu'havía arribat. Lo
més necessari ho deya tant clar com
los nacionals, sinó que m'escorxava'l

coll per fer les erres al seu estil. Fins

van picar de mans al entrar jo al

saló; de cortesies no se'n fan tantes

a un besamanos com les que vaig

tenir que fer jo sol per correspon-

dre a tothom. Son molt cumplimen-

tosos allà dalt, y les Madames
tenen la cara com un satí. Per cada

senyora s'esmersavan quatre petons

ab l'ida y vuelta: dos que me'n feyan

elles a la cara, y dos de bescambi
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que'ls hi tornava jo. Vaig sortir del

convit ab uns llavis que semblava

que xiulés; casi be'm van pendre'l

geste del petó, que se mhi havían

adormit.

A les postres, los hi vaig endressar

un brindis patriòtich, que tothom
plorava; fins los criats que destapa-

van lo Champagne me van entendre

com si cantés.

«Aquestsdiables d'espanyols tenen

una mímica que poden expressarse

ab totes les llengües» deyan. Amigo,
quan al final los hi crido: Viva la

gran Fransa. Viva'ls nostres frères,

los nostres germans majors!... «Nó,
nó, no pas majors,—cridavan tumul-

tuosament;

—

los cadets, alle^; nousal-

ires som be los vostres germans per

axò; los frères del Cid; mes non pas

ab les vostres condicions. C'est trop\

los petits germans dels héroes Casti-

llans y Manchegos, vuald.'»

Vàrem sortir a un altre saló per

pendre cafè. Tots me voltavan per

estrènyem la mà y per tornarme a

sentir. Los hi vaig fer una espècie

de relació de còm estava l'Espanya

y còm teníam preparada la revolu-

ció per fer caure a Narvaez y lo
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demés. Vaig ser profeta: als dos anys,

dia per dia, teniam Vicàlvaro al

damunt, los madurs a terra, y cúm"
plase la voluntad nacional ab Espar-

tero al frente.

Ah, escolteu lo que'm va passar.

Un personatge del davant meu, que

prenia cafè, xarrupant distret, se va

cremar los llavis. «^Què teniu, mon
ami?» li vaig preguntar al veure la

extremitut que feya. «Ce n'esi rien,

va, merci.» «^Qut no es rient? volste

jugar que us ha repugnat lo cafè per

que us ha escaldat la boca?» «Es ieo-

lé;» me va dir, (té y llet, m'enteneu?)

«Vínga'l teolé, que me Tempassod'un

xarrup.» «^iQu'esteu de blaga?»'m

preguntà. «Los espanyols no n'estem

may de broma. Vínga la tisana que

me la xuclo; tírila de frente» jCava-

llers!... brandà una estona la tassa

per pendre punteria, obro la boca

fent la serp ab lo còs per guanyarli

la retorta; engega'ls líquits, y recte

com un xeringasso m'empasso'l raig

de beguda y la fumera que l'acom-

panyava — jtalment bullia! — y ni

una gota, lo que's diu una gota a

sobre meu — anava tot blanch — no

hi va pas caure.
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«Us decorarem ab la Legió (Thon-

neur, — van dir espantats de lo que

havían vist.—Sou lo primer espanyol

de ambos mundos.»
«Tot axò no es rès; a Espanya'l

cafè té de tenir tres bullides rabio-

ses: per que no més nos agradan les

bombolletes: sinó, no se'n beu; més
nos estimem oli de vidriol ab un
terrosset de sucre y quatre gotes d'a-

nissat.» Volian presentarme al Presi-

dent de la República.» No hianiré,

—

els vaig respondre.—Se'n recelaria de

mi; juga ab los daus carregats, no'm
podré estar de dirli y*ns enfadaríam.

—Encara no van passar tres mesos, la

República era a ca'n Pistraus, y ell,

Napoleon III, ja dalt del candelero.

Per axò no m'hi vaig volguer con-

frontar; li haguera parlat nèt, ha-

gueram renyit, una paraula haguera

portat l'altra, jo li hauria cridat ti-

rano, y ja hi eram. Ell tenia geni;

jo'ls necessitava tots tres Napoleons;

hi havia d'haver desafio a mort.

Comprometia la pobra Fransa, y jo

quedava malament per que Thavía

anat a insultar a casa seva. —
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Com a progressista d'influencia y

representació, esplicava que va pas-

sar a Madrid, en temps del bieni,

per tenir una entrevista secreta ab

Espartero. May se va poguer inqui-

rir aqueix misteri. No'l va divulgar

a ningú, a pesar de moltes insinua-

cions, requeriments y empenyos.

Se'l va emportar ab ell a la sepultu-

ra. Deya qu'era un secret d'Estat y
qu'hi estavan compromeses persones

de molt supòsit. Algun cop, quan

se parlava de qualsevol personatge

dels que a Barcelona omplían ab son

nom y figuxavan més en los negocis,

comers ò empreses, deya ab suma
naturalitat:



CARICATURA l6l

— Aqueix me dèu la vida; ab una

paraula meva'l podria perdre. Aquest

altre que maneja'ls milions en bit-

llets del Banch com aquell qui es-

capsa cartes, no*n disfrutarà a pler

fins que jo'm mori. Ja ho veyeu; so

un pobre que pel cas no més tinch

la reputació, quatre quartos ab or,

la meva indústria, y crèdit, axò sí,

per endurmen de qualsevol magat-

zem en que sia un carregament en

caoba. (L'infelís comprava la fuyola

de tira en tira.)Donchs, si ara neces-

sités mil, dos mil, dèu mil duros,

los que fossen, no més tindria, en

que sigues ab un paper de fumar,

d'escriure ab llapis: «Don Fulano,

entrégui a la persona enviada tantes

talegues'», y'l meu nom a sota, rès

més. Al cap d'un quart veuríau los

mossos del Banch ab lo carretó y'ls

sachs de moneda a la porta de la

botiga esperant que jo digui ahont

vull que'ls vagin a buydar.

Ja'm pot veure, sia allí ahont vul-

gui, que fa aturar lo cotxe, y'l laca-

yo, que ja li coneix la. intenció,

baxa, obra la portella fen r carretada,

y ell salta a l'acera, alsa'l bras per

damunt la gent, per atapahit qu'es-
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tigui'l carrer, m'allarga la mà y'm

diu: «Janet, mandar. ^fQuè vol rès,

s'ofereix algo d'importància?» Y jo,

ab samarreta polsosa de serradures,

les ungles tenyides de vernís, encaxo

ab ell, li faig un solrís, que ja sab lo

que vull dir, signo que nó ab lo cap,

y se'n torna al carruatge barbotejant:

«Es un bronzo, may serà dels nos-

tres, no'l puch rendir.» No tingueu

quimera que cap any per Nadal se

descuydi d'enviarme'i lacayo a do-

narme les bones festes. «Mariagneta,

—crido a la dóna: — dónali un duro

a aquest minyó.»

Ab Espartero vàrem estar tancats

desde les nou fins a les cinch de la

tarde: sempre conferenciant sense

destorbarnos ni per escupir. La Du-

quesa va venir a trucar a la porta

dues ó tres vegades. «Baldomero,

hijo, que no vienès a almorzar?»

Al últim li va tenir que respondre:

«Quíta, mujer, mortifícate; estoy

con Janet de Barcelona.» Com si li

hagués dit: estich ab lo meu confés;

sentíam com se'n anava de puntetes,

ab lo fregadís del vestit de seda da-

munt de les catifes. Al cap d'un

parell d'hores, crach, crach, altra
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vegada. «Duque, por Dios, que se

eníría la sopa.» «Duquesa, ya os lo

he dicho una vez; estamos Janet y
yo conterenciando. Anda, vé, al-

muérza sola, mientras.»No's va sen-

tir més ni'l que's diu respirar un
mosquit. Tant ell com jo, no més
teníam un glop de xocolata al còs;

però cada veguero que fumavam era

com unallangonissa.

Sortim de la entrevista, y crida

als lacayos: «El coche, y à escape à

Palacio.» Si no es per la Duquesa,

que per forsa'ns va fer beure una

presa de caldo, marxavam dejuns.

Al sortir, casibé a frech d'orella y
dissimuladament, la Duquesa'm va

preguntar: «^Peligra la libertad ó la

vida de mi esposo?» «Senora, la li-

bertad él la sostiene con la espada de

Luchana. En cuanto à su vida, yo

respondo de ella con mi cabeza.»

«Gracias; ya sé que es V. leal y valien-

te; quedo tranquila.» «Sí senyora;

vaya Usia a almorzar, que es larde.»

\ Palacio, prou; a Espartero ja'l

: xavan entrar, però a mi, «que
a.;uarde el Caballero,» deyan los de

la ilape dorada. Jo me'ls mirava

rient. «Vès, teniu compte que quan
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surti no us fassi perdre Templeo de

la porteria.» Per axò, Espartero y
jo'ns vàrem tenir d'esperar. Jo'm

mossegava'l mostatxo, de rabia;'l

Duque semblava que volgués fora-

dar la catifa ab l'espasí, picant al ma-

teix indret y ab la vista fixa a terra.

S'obren de bat a bat les mampares, y
un gentil hombre de setmana, fent

reverencia'ns diu: «Entren vuestras

excelencias.» Enrahonaren cosa de

un quart la Reyna y el Duque; ella

sempre ab lo cap baix, molt atenta,

molt amohinada. Al últim, axeca'ls

ulls y'm veu. (Lo Duque li havia

dit que jo estava allí.) Me fa senyes

ab la mà per que m'acosti, y al acte

que veu l'accionat de trèurem lo

mocador per agenollarme,'m diu:

«Ténte, Janet, entre amigos no hay

etiqueta. Estoy satisfecha de tí; el

Duque me lo ha contado todo, hilo

por hilo; díme quegalardon quieres

para recompensar tu lealtad».

«Senora... nada; no quiero nada.»

«Ya sé que te repugnan los títulos

y los honores, hijoeminente del pue-

blo; però, pídeme algo, por favor.

^Vas à desairar a tu Reina, tu, que

la has defendido cien veces con la
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espada en la mano en el campo del

honor?»

*Senora, yo no he temblado ja-

màs delante de los enemigos del

trono en el campo de batalla, ni en

las lides del partido, ni en las barri-

cadas de Barcelona. Però... ahora

estoy conmovido ante vuestra Real

bondad.Solo pediré una gràcia...»

^(Concedida, Janet, concedida,»—
va dir picant de mans ab alegria; —
el Duque proveherà. ^Díme, ahora

que ya te la he otorgado, qué gràcia

es esa?»

«Senora, que no permitan pasar

mas carros ni coches por mi calle del

Intern. Algun dia me van à aplastar

un hijo.»

«,;Cómo, en Barcelona teneis la

calle del Infierno? |qué horror!»

«Permíta V. M; no nos falta nada

en nuestra ciudad: à tiro de escopeta

tenemos la del Paradís y el Arco de

la Glòria; las dos tengo el honor de

otVeccrlas à Vuestra Magcstad.»

«Esio me reconcilia contigo. Es

decir, que vives en la del Infierno y
eres vccino de los cielos.»

Y van fer broma ella y el Duque,
que no se la podia acabar.
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La despedida sí que va ser trista!

semblava que no'ns havíam de veu-

re may més. Me va donar la mà, jo

m'acoto y li beso. jPoden contar si

los allargaria'ls llavis per no raspar-

li aquells marfils ab Taspror dels

meus mostatxos! Si sé qu'havía de

ferme semblant honor, m'hi presen-

to ab la cara afeytada; haguera sa-

crificat lo meu caràcter militar. Y
si s'escau a ferme cap més pregunta,

no li responch: tremolava de la ma-
texa afectació. jEs que, companye-
ros, era un petó reyal!...

Ventura que no era jove, que si

m'encontro a la edat de les ilusions,

jadeusiau, mis senyores! ja podían

cloure'l llibre de les conquistes y
dels regalos tendres les bones mosses

del Regne, que desde aquell punt y
hora'ls meus llavis no's desplegavan

per fer cap francesilla engrescadora.

Ja podían presentarse les miniatures

de cares més perfectes, que no hague-

ra quebrantat lo meu determini.

jCremèuse, moríuse de passió d'àni-

mo! Un home que s'estimi no baxa

may de rango.

Al ser a la plassa,'m giro y la veig

derrera'ls vidres de la tribuna prin-
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cipal, ab la Princesa als brassos, que

nos feya adéu ab lo mocadoret

blanch... La sanch que m'hagués

demanat Thaguera vessada altra ve-

gada per ella: per que allò era trac-

tarme a mi, al Janet, com a testa co-

ronada. |Y'n sé d'estimar jo quan

veig qu'una persona's sacrifica!

Quan vaig arribar aquí, ja hi havia

lo piló a un cap y altre de carrer per

destorbar lo pas al acarreu. Y desde

llavors lo marquès de Monistrol y'l

de Sentmenat tenen d'anar contra

direcció per entrar lo cotxe a casa.

Ofesos de ser penyorats tantes vega-

des pel municipal, me van fer dir

pel majordom qu'estavan cansats de

treure moneda, y còm se podia com-
pondre que no'n patís ningú. Jo:

«que s'entengan directament ab la

Reyna;cs cosa d'ella.» jCà! no'n van

treure rès. Ab \oconqué, que si haig

de llogar un carretó per entrar ò

sortir fcyna, carrego y descarrego al

morro de la botiga. En aqueix punt
tinch més fucro que la noblesa de la

Riera de Sant Joan.
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Al sortir de Palacio/lDuque'm va

dir: «Amigo Janet, estoy rendido de

debilidad.» iCom que no més havia

pres xocolata!

«Si Vuecencia quiere, yo aquí ten-

go unos dulces que traia para S. M.
y no he podido obsequiaria.»

«Qué trae V.?»

«Unos borregos del Forn de Sant

Jaume, que sé le gustaron mucho
cuando estuvo en Barcelona con su

Real Madre.»

«Pues, hombre, à ver, que los

probaremos; ya se mandaràn luego

à Palacio. Y son ricos! Ay, que grà-

cia! Borregos les llamais vosotros?»

Ell se'n reya, però axis que'n va

haver tastat un, semblava que li tor-

nés lo vigor de la joventut.

«Janet, es V. mi Providencia.»

Aquell present va arribar a Pala-

cio. Podeu contar còm lo va rebre la

Reyna, que després no li agradavan

altres postres. Y a mi*m va valguer

un gran regalo; teniu, es aqueix.

—

Y ensenyava un reliquiari ò guar-

dapelo d'or de llumenera!
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La Mariagneta, qu'era una xerray-

ra amohinosa qu'cnrahonava seguit

y depressa sense fer comes com si

se li escorregués la parladora, deya:

— D'amable y falaguer ab la Rey-

na y els personatges y ab tothom,

prou que n'eslo meu home. Però, a

casa ab los que hi té obligació, |Deu

lo fassa un Sant! es un Neron.

«Mira, Janet, qu'han portat tals

y tals recados, que cesta que balles-

ta, si les volen seques ò verdes, anem
a dir>, y comenso a esplicarli la co-

missió ab pesses menudes perquè

no hi hagi erros, íeynes cambiades

ò fóra de mida ò mal entès que lue-

go no ocasioni rahons y quimeres

que's poden estalviar, per que'l par-

ròquia sempre es lo mateix: tot ho

vol be, depressa y a comodo, y aviat

es feta una errada, tan tocats y po-

sats y justos de mida com van sem-

pre, qu'ara mateix no's pot treballar

per ningú; ab aquell aleno que van

y aquell desespero.

«^Que no està adobat lo renta-

mans? Miri que la senyora'l necessi-

22
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ta, que's té de rentar lacarà fora del

quarto.» «^Còm tenen— ve un'altra

—aquella cadira?» «Filla, no està lles-

ta.» «Ay, lo senyoret còm se posarà! fa

tres dies que l'adoban.» Y tothom ab

aquexes presses y aquell neguit. Dit-

xósloqui no té de tractar ab la gent...

Ay, què volia dir, ^de què parlavam?
— Dóna, del senyor Janet, qu'es

tan ferrenyo y malcarat.

— Té rahó:'m trenca la paraula

sempre. Sense dexarme acabar d'es-

plicar ni contarli lo que vol cada

parròquia. «Al grano!»'m diu sense

dexarme acabar, tallantme la parau-

la a la boca. Y esplíquili vostè ab

quatre paraules justes lo que no pot

dirse ni ab vinticinch.

«Enterado»,'m fa ab aquella cara

de tres deus; «^còm està'l dinar?»

Menja depressa y a empentes, que

sembla que li hagi d'escapar lo tren,

per anarsen desseguida al Cafè. Y jo

aquí, vigila al aprenent, que quan

me'n adono ja es a les escales de la

Seu a jugar ab altres murriets que

me'l desencaminan...

«^Quan tornarà ramo?»'m pregun-

tan Tun y l'aitre que'l tenen de veure

per les seves coses. «Perdonin,— los
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1

dich jo;— no té hora ni dia segur.»

May sé rés jo. Un cop va estar onze

dies fóra. «Està a punt lo sopar?» me
va dir. Consideri, feya tants dies...

després vaig sapiguer que venia de

París; sí senyora, de Fransa. Y </ada

dia li arreglava'l dinar yl sopar ben

calentó, ben aconduhit, y ell ela-

vantse'Js mistechs, aquella porque-

riota de carn mitx crua, qui sab ab

quines companyies: potser ab algu-

na gabatxa xata que no m'arriba a

les plantilles de les sabates. ^Ho té

reparat qu'aquexes francesotes son

xales per un rigular? Li asseguro

que vaig passar aquells dies, que'm
vaig envellir per vint anys. Aquella

ànsia que nom dexava sossegar,

aquell barrinar seguit: «ahont serà

ell...?què li haurà passat...? potser ja

es mort.» Onze nits sense aclucar los

ulls. Valga que me'n anava aquí a

Santa Marta y'm distreya. A com-
prar no hi estava n\ un quart: com
si anés a robar. Y ell, lo grandissim,

a Fransa, ab la gent del bras alt,

visitantse ab los personatges y tota

classe de marqueses. Deuen ser

molt bledes allí baix, aquexa família

de suposició. jEs veritat, com ell té
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aquexa Havia qu'a tothom encisa!

Contin allà com lo rebrían... {Enca-

ra diu que no ha trepitjat cap car-

rer de París, j Sempre anava en

cotxe!

Mentrestant, jo aquí quedava a

deure les setmanades al aprenent;

jno hi havia una malla en tot casa!

—



t III

La gala y adorno de la seva boti-

ga, rònega y fumada, era un canari

molt axerit que's ficava en totes les

converses, y tan cantador, que quan
més animat sentia al seu amo expli-

cant proeses y cassos extrems ab lo

dir fogós que li era propi, ell havia

de bestrèurehi com si volgués aju-

darlo a fer passar tantes mentides

posantles en música de trinos y gor-

gueigs per que sortissen més rebe-

dores.

— ^Què predica, què predica

aqueix Tamberlik? — preguntava

algú, admiratde sentir aquella estesa

de cants melosos y vibrants que res-

sonavan dins lo cap. Lo senyor Ja-
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net seguia la conversa sens fer aten-

ció a la pregunta, com si no hi hagués

tal canari ni xerradissa ni li hagues-

sen preguntat rès, fins que, al últim,

mitx picat del embadaliment que

ocasionava l'aucell, deya:

— Al demés, si l'hagués volgut

vendre, me'n donavan tot lo que

haguera volgut. Al un plat de la

balansa,'l canari; al altre, diamants

roses. jCom si ho haguessen esplicat

a una romaguera! Ni li vaig tornar

resposta a aquell americano. Y no us

penseu, que passava cada tarde per

sentirlo;'s ficava en aquexa escaieta

d'aquí davant; de tres a cinch; dret,

ara tombantse d'un costat, ara de

un altre, per escoltarlo de totes dues

orelles, mastegant lo puro, vaja com
si esperés la currutaca. Un any se-

guit va tenir aquexa constància; al

últim, se va determinar a empen-
drem per demanàrmel.

«Deu lo guart.»

«Deu l'ajut,—li faig jo; — ^què se

li oferia?»

Y's treu de dins lo barret un mo-

cador de seda, y comensa a passàrsel

per damunt del cap: una closca, que

semblava Sant Pere. Suava d'angu-
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nia y no sabia còm rompre a parlar.

«Asseguis
,
prengui assiento y cu-

brèxis,» li vaig dir per animarlo.

Comensa a ireures tots los anells

que portava; hi havia dit en que n'hi

duya tres. Sí, a dojo, com una bar-

reta de cortina. Jo entre mi deya:

vés fent, ja t'he entès la munta;

veuràs com te pentino.

«Don Juan, todo esto ofrezco por

cl pajarito.» Y'm dona un puro de

Ja Cuesta de Abajo y a l'aitra mà'l

pilot de tumbagues de brillants.

«Don Panchito, se'n haurà de tor-

nar a Cuba y fer més fortuna, si vol

i'aucellet...» —
Y iuego ab m !t misteri y baxant

la veu afegia:

— Tot lo sucre roig qu'entrava al

continent era dels seus ingenios.

Estava avingut ab les aduanes, y les

caxes que no portessin la marca de

Don Pancho eran declarades decomi-

50. Vull dir ab axò que no era cap

pelacanyes. Conteu: lenía una bri-

gada d'escrivents a la isla que no
mésfeyan qu'extendre lletres paga-

dores a la vista y enviaries cap a

Espanya. Cada vegada qu'arribava

íragata, jei irasbalsqu'hi havia en sos
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magatzems a fer lloch per enquibir-

hi més moneda!

Y donchs, — tornava a rependre

alsant la veu,—no'l va tenir lo canari

,

qu'es aqueix. jTit, tit!...

Però, encara aqueix no compon
rès al costat de son pare: allò era

pessa: un pit com un ànech, y uns

refilets que barrinavan los sostres y's

sentían dalt del terrat com si us els

engeguessin a cau d'orella. Un bech

de punta de diamant, y una manxa
de pulmó com l'orga de la catedral.

Y aquells raigs de carretilles que no

se li estroncavan may! cap d'igual

ni que s'assemblessin; rès de copiar-

se ni de rutina. Semblava que tin-

gués les semifuses escrites en un

paper y les llegia com si fos al cor.

jAb aquella magestat! aquell senyo-

riu! Uns baxos de rossinyol, que,

llevat de la Tomasa, no he sentit rès

tan grave ni tan solemne.

Cad'any per Setmana Santa rebia'l

plech de l'Obra de Santa Maria de~

manàntmel per encarregarli les se-

renates del moniment. Lo primer

cotxo que rodava'l divendres, axis

que treyan Nostre Senyor, era per

anar a cercar lo meu canari. Torna-
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va a casa reventat; li donava un

bossinet de melindro sucat ab vi de

pesseta, la seva fulla d'escarola per

postres, y, com si no hagués estat

rès; se'n pujava al saltador, tit, tit,

tit, com aquell qu'afina'l violí y,

jamigo de Deu! se desplegava ab una

tanda de cants, qu'allò era sinfonía

y òpera tot enganxat, com si rom-
pessin d'una orquesta d'instruments

de vent, clarinets, violes y flautetes,

amagada entremitx dels filferros de

la gavia.

«jMaría Santísima! — cridava la

dóna, — aqueix canari's reventarà.

jAv, pobret, mira com se li infla'l

coll!»

«Déxal inflar; ara esplica lo que

ha vist al moniment. Té, ara canta'l

Passió...: ^A qui cerqueu? Ara fa

de Jesús. Escolta, vés escoltant

tol ho refereix. Li pregunta Pilat:

Tu ets Rey?...»

«Calla, no digues blasfèmies.»

«A poch a poch, aquexes bestio-

letes ja venen instruhides directa-

ment de la Glòria. Mira, Sant Joan

anava pel món ab un bè; Sant Anto-

ni viatjava ab un porquet qu'era un

èbano; Sant Roch no dexava may
33
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lo gos; Sant Daniel, ab la cobla de

lleons sempre, que no havia de girar

lo cap per veure si'l seguían; y*ls

Evangelistes, uns sabiassos, vès si'ls

has vist may, ni de dia ni de nit,

sense la seva íiera al costat! ^Y per

quin motiu no hi pot haver algun

sant que críi canaris y'ls envíi bo

y ensenyats de solfa aquí baix? Per

forsa al cel hi té d'haver de tot. Lo
Patriarca Sant Joseph ^que't pensas

que té abandonades les serres y les

garlopes y que les dexa rovellar?

Sant Pere, ^volste jugar que prega a

Deu quan hi hà mal temps y pensa

ab los companys qu'estan en perill de

perdres? Sí que la faríam bona si's

donessin vergonya d'haver sigut uns

pobrets que no tenían ni sis quartos

per comprar una trista paquetilla!...»

No tingueu quimera que pels vols

de Nadal, en Mateuet, l'organista

de la Seu, s'oblidés de passar per

aquí a donarme conversa y es-

coltar dissimuladament al meu ca-

nari. Jo feya'l desentès. Però, a la

diada de Nadal no mancava a les

funcions. Y, punt per punt, sense

faltarhi una solfa ni cap sostenido,

sentia les matexes passades y carre-
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tilles del aucell de casa. Los canon-

ges li donavan després la enhorabo-

na per lo be qu'ho havia fet. jLo

Capítol en pes s'havia de reunir,

arribarse fins a casa, y*ls cops de

boneto y les cortesies fetes davant

de la gavia del meu canari, qu'era

l'autor d'aquella cantadissa de bos-

curia!

Està clar, Torganista no volia que
fos dit que les havia apresses a ca'n

Janet.

Quan lo vaig comprar, m'ho va

dir l'aucellayre: «No es un canari lo

que us vench; es una xaranga.»

«Es que'l vull per la cria.»

«^Perla cria? jara si qu'us haveu

posat al mitx dels quartos! Serà un
pare de familia complert. Aneu, ja

esteu servil, no remeneu mésgavies.

Aquest y cap més: es un dirho a

vos; té dos germans, de la matexa
niuada, que son los encarregats de

omplir la pajarera del Jardi del Ge-
neral. Arribèushi tot passejant! y
quan veyeu al guarda-passeyo de la

cama de fusta, diguèuli qu'hi aneu
de part meva. Sortiuli a parlar d'a-

quells dos mascles bessons... ey! di-

guèuli ab certa mònita, parlant de
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flors y plantes al principi, després

dexèushi caure sobre lo dels canaris;

per que hi envio tanta gent a dema-
nar informes, que, segons de quina

lluna'l trobéssiu , fora fàcil qu'us

enviés al botavant.»

«^A mi?... — li vaig contestar ri-

ent;— home, si'm dèu l'empleo!...»

Se té de proclamar: me va servir

d'amich. Al primer any de cria,

dotze mascles y dotze femelles vaig

treure; Faltr'any, trenta quatre ca-

naris barrejats, d'ambos generós.

Axò't costarà un dineral de gavies!

vaig dir entre mi; jo que'ls engego

a la quadra de casa'l sogre. Apa, es-

pargíuse per aquí, apreneu a volar.

Era prou gran a casa'l sogre... jTe-

niu de pensar qu'era una quadra

que s*hi feyan volar estels!

— Que no hi havia sostre?—pre-

guntava algun curiós.

—jNo n'hi havia d'haver! però no

s'afigurava, de tan alt. Jo hi axecava

un estel que, sense la cúa, hi descap-

dellava quinz'onzes de fil d'empalo-

mar. Però'm vaig cansar de tenirlos

allí. Quan vaig arribar a contarne

cinquanta parelles, los vaig portar al

terrat meu, los hi vaig fer una miran-
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da xinesca, y com a casa'l sogre esta-

van avesats a volar sense topar ab

les parets y s'extenían fins a perdres

de vista, per que no s'anyoressin,

vaig tenir aquest atreviment, que de

mil cops no n'ix un, d'engegarlos al

vol com si fossen coloms. Ab la

venlatja, que vull que consti: en tres

anys que vaig tenir lo capritxo de

ferlos alsar, no se me'n varen perdre

ni una parella. Axò sí, a l'hora que
agafava la canya y, posat dalt del

kiosco,'ls feya alsar, tots los terrats

s'omplían de gent, y de Santa Maria

fins al Pi, tots los campanars dels

circuhits, lo senyoriu hi estava axis,

atapahit com los grans d'una panot-

xa. De Montjuich m'encaravan lo

telescopi, y'l Governador de la for-

tificació no's movia de la torre de

les boles, que li haguerau vist vole-

yar les plomes del seu barret de tres

picos. Y quan aquell estat major

d*aucells de luxo, aquells professors

de música fina comensavan a arpe-

jar les seves combinacions y regis-

tres primorosos, hi havia terrat en

que les senyores ploravan a raigs

desfets per que allò talment repre-

sentava cosa divina com TAnuncia-
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ta, ò voladuries de serafins que,

cantant, cantant a Deu, s'haguessen

extraviat dels encontorns del Cel

fins a baxar en vistes de la terra.

Y quan jo feya'l xiulet per que
baxessin tots los canaris, ^ne voleu

de picaments de mans y voleyar

mocadors?... Allò era lo més bonich,

aquella bellugadissa blanca, semblant

vols de coloms que fessin l'aleta vol-

tejant en tots los terrats y miradors

de Barcelona: de riu a riu. —



IV

Fora difícil sapiguer tots los epi-

sodis extraordinaris de la seva vida,

ni darne compte, per que de la més
senzilla conversa n'exían de nous; y
molts cops d'una sola expressió pre-

nia motiu pera esplicarlos dessegui-

da y ab tanta minuciositat, que casi

be no's reparava que fossen inven-

cions sobtades ò mentides fresques.

Havia abusat tant del seu viatge

a Fransa per mentir a trenca-coll, y
com per aqueix concepte tenia but-

lla de ferro, cercava noves amplaries

pera esplicar altra classe de ponde-

racions que no poguessin contradir-

lo ab rialleta mofera y'l n\o també

ho sé,» ò «jo ho vaig veure», etz.
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Una de les seves mentides dobles

improvisades ab més frescura, va ser

en ocasió de donar remey per curar

los costipats. Estossegava molta

gent en lo Cafè De los Lanceros,

cantonada del carrer del Infern. En
la pastera de les mentides, qu'axís

era anomenada la taula que presidia

lo senyor Janet, casi be tots estavan

encadarnats menos ell.

—^Còm s'ho arregla, senyor Janet,

per no agafar la passa?

—iQue'n fa d'anys que no tusso,

estornudo, ni'm refredo may! Me
vaig curar radicalment.

—^Còm, ab quin remey?

—Costa molts diners, y's necessita

valor y serenitat.

—|Per diners ray! Digui, home;
cúrim y conti quant me'n faig.

—Torni a escanyar la bossa y
fíquissela a la butxaca. Lo remey lo

dono sense interès. Però, es massa

serio, y ni vostè ni cap dels que son

aquí'm penso que no tindran prou

resolució pera ferlo.

—Veyàm, esplíquis; qui sab, de-

vegades...

—Noy, porta una copeta de Ja-

maica.
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— Ja ho sé; després un rovell

d'ou y...

—Justa: la lloca y els pollets, tot

barrejat y coll avall. ^Es aquest lo

remey que vostè's pensa?

He demanat la copa per que ja

tinch esgarrifanses de fret tan sols

de pensarhi. Lo metge m'ho té ma-
nat. «No se'n recordi may; y si per-

càs ho té de referir (m'ho va posar

en la recepta,) un cop no més al

any; no n'abusi, que li podrà dur

mals resultats.» Per axò prench

aquest cordial de Jamaica, per refer-

me abans nom vingui l'insult. —
Fins lo pianista, que feya estona

amohinava al auditori, perdut lo

compàs, teclejant com un esperitat

d'una nota a i'altra sense aturarshi

gota y fent saltar los dits com si to-

tes cremessin, parà en sèch per es-

oitarho.

—Ja fa anys d'axò que vaig a con-

tar, — prosseguí'l senyor Janet, be-

vent lo licor y avansant lo llavi de

abaix per donar una reprempsada

al mostatxo y xarrupar les escorria-

lles qu'hi quedavan;—jo estava en la

plenitut de la vida, a la flor de la

joventut, de la forsa y del poderiu.

24
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Rès me feya frente, tant pel ram mi-

litar com per lo civil; lo que feya

un altr'home també ho feya en Ja-

net, y columnari. No sabia lo qu'era

por (per axò encara n'estich igno-

rant,) ni calculava lo que'm podria

sobrevenir. Axò, respecte al article

de la serenitat y de la sanch freda;

vull dir que no temia perills, ni'm

deturavan penes de mort ni atrevi-

ments de cap naturalesa; de frente

sempre y recte, primer torsavan de

camí'ls vents que no jo. Mes, tenia

una part flaca: la naturalesa castiga-

da, ò massa fortalesa de sanchs, que,

en estant una mica suhat, fins lo vent

del aspit me reprenia. Ab uns catar-

ros que se m'hi complicavan, que si

volia tossir no podia respirar, y si

respirava la tos m'aufegava. La con-

sulta de catedràtichs va ser d'una

opinió. Ab cinch minuts van gua-

nyar un paper de plata; rès, lo temps

de saludarse ells ab ells, encendre'ls

puros, pegarme llambregada y tots

dir lo mateix: que cambíi d'ayres lo

jove. jQuaranta duros!

—^jQuants eran a la consulta?

—Tot lo Consell de Sanitat. ^Què
m'esplica vostè a mi? que'ls vaig
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contar? jSe tractava de la meva sa-

lut! Quaranta duros! Y al que m'hi

torni a posar reparos li estendré'l

recibo sota'l nas y que nom miri

may més la cara. «^Hont aniràs,

noy,—me deya la dóna,— a Vallvi-

drera, ò Puig l'Agulla, al Mont-
seny?»... Per tot hi tenia posada,

millor y més ben servit qu'a casa.

Ja'ls vaig cambiar los ayres, y que
ningú se'n havia ensenyorit encara;

aquells sí qu'eran de primera mà,

y, tot just exían de la fornal; era jo

l'únich que me'n gaudia. Ni*l vol

de cap aucell, ni Taletejar de les

papallones havían alterat les seves

virtuts ni barrejat ses essències.

iQuíns ayres més superiors! ab un
apetit que dexondavan, que m'ha-

guera menjat tots los àpats de les

caceroles de ca'n Tano. (i)

—Va marxar a Camprodon. Ja hi

Antiga fonda del carrer dels Sombrerers,
que tenia molt crèdit y reputació per Ics rodan-
xes de llus fregit, y més gran concepte per les

mongetes ab llomillo, qual secret passà vengut a
Itàlia y tornà a Catalunya revengut més car,

a la fonda del Falcó abont hi cnvian los met-
ges del cxtranger als malalts renunciats per
apedassarlos y tomàUhi la gana ab certes tomes
diàries d'aquettes tamoses mongetes ab llomillo.

Nou del Sr. Jaocu



l88 EMILI VILANOVA

hà uns ayres ben fins. També hi he

estat jo per recobrarmé.

—Ja fora mort si hi arribo a anar!

^No veu que no'm proban a miMs

remeys dels altres? ,iQuè significa

Camprodon, ni les Escaldes ò Puig-

cerdà? Allí hont s'hi cura tothom

vol dir que ningú té rès; son Hospi-

cis per la gent que no saben què fer

de la moneda. Vaja, en una paraula,

son remeys de munició. Tinch la

naturalesa més senyora. Si Deu als

richs los tracta ab despreci! Esta-

riam ben compostos qu'ells pogues-

sin anar a curarse per aquí fóra ab

sos diners, y'ls pobres nó! Hi hà més
salut escampada a Vallvidrera, al

Coll y a la Font Groga, qu'en tots

aquexos llogarets que la veu del dia

vol fer famosos.

Allí hont vaig anar a curarme no

hi ha estat ningú. Vaig ser lo pri-

mer malalt y l'únich. Los metges

me van dir la medecina, jo'm vaig

cercar l'apotecari. Era un dia, si fa

ó no fa a aquesta hora, en havent

dinat. Agafo'l Brusi per veure'ls re-

tornos y decidir hont aniria. Abans

de llegir les planes del anuncis, ja

trobo qu'ha arribat un Mússiu que
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era Thome que tenia més crit de

tot Fransa: jveyèu si n'es de gran

la Fransa! Me'n vaig al torin per

conèxel y veure si*s podia apuntar

ab cap de nosaltres. Tan mateix era

un home dels dobles, dels que no'n

corren. Me va conèxer abans que jo

m'anomenés: «Mr. Janet?» me va

preguntar. «Si, senyor, per servirlo:

y ja's pot posar derrera meu y digui

què's té de fer. No*s planyi ni'm

planyi: pènsisela ben groxuda, per

que aquest públich ho ha vist tot,

y ja no fa cas de ningú. Desde'l

quint pis del Liceu, demanin de

diplomes y de xiulades. Si vol brega

y que'lsofoquin, hi hà més avall una
renglereta de palcos qu'hi tenen la

mà de plata. Son uns quants joves

calaveres que, dia si, dia nó, dormen
òra de casa. Y no li dich rès més.

Les ballarines, fóra del teatro,'n

fugen esglayades. Per que no's de-

turan davant de cap reputació.»

Y per aqueix tenor, lo vaig anar

instruhint de les ventatges y defec-

tes del públich de Barcelona. A me-
sura qu'enrahonavam, nos feyam

més amichs; potser noestavam mitx

.^uart sense encaxar. Jo'n deya una.
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«vínga la vostra mà!» feya'l francès

allargant la seva y trayentse'ls guants

apressurat. Un cop, si no la retiro

me l'anava a besar. Y copa ve, copa
và/ns vàrem dir nostres coses. Lo
Mússiu no més tenia a la boca

aquesta exclamació: «jY encara us

hi esteu en aquesta Espanya ender-

rerida! Un home com vos, de la

categoria dels hèroes! A Fransa, per

exemple, ja forau inscrit sobre'l gran

llibre, y TEstat us passaria una ren-

da viagère; no'n perdeu pochs de

mils franchs cada dia que's retrassa

lo vostre départ. En fin, que'ns và-

rem comunicar tot lo nostre sentir;

ab aquella tarde vaig apendre més
de francès qu*en tots los meus estu-

dis y viatges; y ell, de parlar lo cas-

tellà baix la direcció meva, més llis

y seguit que qualsevol assistent.

Nos vàrem despedir entesos de pac-

tes y condicions. L'endemà, a les

tres de la tarde, ell y jo'ns engegavam

cel amunt ab la bomba: ell per fer

lo seu negoci; jo per mudar d'ayres

y curar la catarral.

La entrada al Torin costava un

duro, però les revenían a cinch. Hi

va haver molta revolució per entrar
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a la plassa; però, un cop plena, ami-

go, no hi va cabre ningú més.

Mr. Arban era aquell Mússiu.

Lo català que l'acompanyava, un

servidor de vostès.

—iQuè diu ara! ^No va ser en

Munner lo qui's va axecar en la

bomba? Si encara me*n recordo, jo

hi era al torin! ^Vol jugar quatre

duros?

—A poch a poch; ja'n parlarem

d'axò.— Y tombant lo cap a una

banda y altra, esverat, com per cer-

ciorarse de que's trobava entre

amichs, baxant la veu y ab molt mis-

teri digué: — En Munner va gastar

lo nom; lo qui's va axecar vaig ser

jo. Era un pacte secret: respectem

óssos morts. La paraula era donada:

lo nom havia de quedar manifest

mentres ell visqués. Les condicions,

fins que jo'm mori no's podran di-

vulgar. No'm fèu cap pregunta: hi

hà un ninxo enlremitx. —

La bomba pujava, grandiosa, im-

mensa, com un temple arrencat dels

fonaments. Montjuich semblava que
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s'ensorrés, y'ls campanars, les xema-
neyes de les fàbriques y'l pa de ca-

seriu, los arbres y'ls fanals, fins los

aucells, tot anava avall y's quedava
ran de terra. La mar s'anava exte-

nent cada vegada més gran, més
ampla, més caudalosa, y s'axampla-

va lluny, planera, llisa com si tot

ho inundés. jQuína immensitat,

quin mirall d'or fos! tot lo sol hi

cabia y*ls seus raigs s'hi aplanavan

llarchs, immensos; encara no s'hi

veya la fi.

Lo globo amunt, mitja cara en-

cesa de claror, l'altra natural.

Algun aucell silvestre d'ales fos-

ques, grans y corvades com miíx

paraygues, ulls rodons y encesos,

passava sota nostre, y ab lo vent

qu'arremolinava al acostarse, sac-

sejava la bomba y li feya perdre'l

plom.

La mar, cada vegada més ampla,

més solitària y brillanta, com una

planura de foch.

Lo sol s'havia ajocat damunt.

La quietut, feréstega. No més los

vents parlavan passant per nostres

cares y com dientnos acau d'orella:

«jTemeraris, imprudents!»
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Y xiulavan ayrats, no dexantnos

en sossego, com si malehissen la nos-

tra audàcia, escomeientnos ab fi-

blons que'ns nafravan la pell.

La bomba pujava, ficantse de cap

en la espessor dels núvols, foradant-

los com una barrinada.

Més núvols nos exían a sobre y
pels costats; altres nos voltavan y
escometían per sota, atapahintnos

y cloentnos dins, en lo cor d'un co-

lossal formatge.

Tot lo que'ns rodejava era blanch,

una blancor humida y espessa, que

los ulls no podían atravessar.

Guaytavam amunt y tot era cerrat,

llis y blanch. Pilots de núvols que

nos pesavan en la respiració y que

semblavan que'ns havían d'axafar.

Los tocavam, axamplavam los bras-

sos com si nedéssim per apartarlos

y esvahirlos, y lo que tocavam se

lonía, y nostres brassos y mans sali-

cavan d'humitat.

La mar qui sab ahont era! los au-

cells feréslechs semblava que feya

anys qu'havían passat per sota nos-

tre. Aquell sol immens, alegria dels

ulls, que tot lo circuhit dels mars

no hi abastava perextendre sesgran-

35
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deses, tampoch lo veyam, jni una
guspira d'aquella sa claror benehida

que daurava les aygues!

De sobte, {Mare de Deu! lo fran-

cès se persigna y jo també. Assí y
allí, pels voltants nostres, a la vora,

com si les poguessem tocar, s'ence-

nían unes llumenetes vívides, enllu-

ernadores, oscilant neguitoses com-
batudes pels vents que no les podían

apagar, brillavan per tot arreu tre-

pant ab guspires rohentes aquella

inflor de neus.

Era la nit que baxava ab ses estre-

lles.

«Ahont som, Mússiu? li vaig pre-

guntar, encenent lo cigarro ab un

misto de brasa.

«No som en lloch. Estem perduts.

Sobre dels llamps, vora dels trons,

damunt les tempestats. jAy, Espanya,

engolidora dels fills de Fransa més

ilustres!»

«Animo, Mússiu, no us capfiqueu.

Som dos valents; rHistoria parlarà

de nosaltres, nos inscriuran lo nom
damunt lo Gran Llibre, y passaran
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una renda viagère a les nostres viu-

des.»

«Teniu paper y crayon?» me pre-

guntà ab veu anguniosa.

«Sí; ^'per què'l voleu?»

«Per fer mon testament.»

«No més tinch lo llibret de fumar.»

«Ja es bo. Apunteu, vite, que'ls

ulls se'm tornan rojos. jAy, ma ben

estimada Fransa! Gentil bijou dels

meus amors! Ay, Marieta, gelosia

del sol hermós, canso alegra de mes
tristeses, pomet olorós de violes,

brillant solitari que resplandías no

més que dins lo meu cor! jTan po-

lida, tan escayent, boca armònica;

palau de rialles y dels meus consols!

à jamais!»

«Mússiu, ^quants tenim de ser a

plorar?»

«Apunteu: Trenta mil franchs a

les viudes dels mariners; dèu mil

franchs als pobres de Perpinyà; cent

mil franchs al Sant Cristo de Tou-
louse.»

«Vaja, prou mils franchs; al últim

tindreu d'anar a demanar caritat.

Cloch lo testament y*l firmo.»

«Merci, la demés fortuna per la

meva muller.»
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Lo Mússiu, acabades d'extendreles

disposicions finals, caygué en basca.

Jo anava fent cigarros y fumant,

Tun derrera Taltre. La nit, més ne-

gra que may: les estrelles nos rode-

javan y brunzían, fugint d'aprop

nostre com vols d'abelles.

Lo Mússiu's retorna una mica,

me pregunta quín'hora es y si he

donat curs al testament.

Ab lo renech que vaig llensar se

dexonda del tot y'm pregunta esve-

rat: «,iQuè hi hà, monsieur Janet?»

«Un gran cataclisme: sens ado-

narmen, m'he fumat lo vostre testa-

ment.

«jCent quaranta mil franchs llen-

sats en mitx dels núvols!» va dir, y's

desmayà altre cop.

—



»

Veritat ò fingit, lo que acabava de

relatar lo senyor Janet, feu molta

impressió als que l'escoltavan. Yell,

conexent que dominava al auditori,

feya llargues pauses, apressurant la

respiració, axugantse lasuhor angu-

niosa del front, bevent a cuUerade-

tes lo Jamaica com si prengués cor-

dial, y tombant los ulls esverats

entre'ls concurrents, consultantlos

un per un per veure si n'hi havia

cap que li flaquegés Padmiració.

—Senyors,—va dir,—déxinme re-

fer... Ja m'ho lé previngui lo metge:

«No hi pensi may més ab aquella

calaverada. Tan perillós serà per

vostè referir aqueix viatge com tor-
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narlo a fer... Los nervis se'n ressen-

ten y'l magí treballa massa recordant

lo seguit d'impressions esgarrifado-

res per que va passar.»

— Escolti, ^y'I francès, que tardà

molt a revenir del desmay?
— jPobr'home! ni ho sé. Jo enca-

ra'n vaig tenir dos, l'un derrera l'al-

tre, yell no's bellugava, fret, blanch,

com aqueix marbre; lo cridava y
no'm sentia; lo pols li mancava, y la

respiració li anava minvant, fluxa,

dèbil, apagada casibé. No sabia què

fer ni còm auxiliarlo; jo'm trobava

malament. Fortes punxades me tra-

vessavan sens sossego'l cap com si

hi tingués una llensadora anant y
venint; grans flamarades, que de

sobte'm voltavan, exían de la meva
respiració, y tot d'una's fonían per

tornarse a encendre; pampallugues

vermelloses, inconstants y fonedis-

ses passavan pels meus ulls; la vo-

luntat me flaquejava; Tenteniment

torbat ja no'm guiava; volia cridar

al company, y no tenia esma ni sabia

combinar paraules, com si de repent

hagués oblidat l'agre d'enrahonar ò

hagués perdut la lletra, quedantme
no més la veu sense articulacions ni



CARICATURA 199

trassa, ni forsa, ni recort de cap pa-

raula pronunciada...

—

La concurrència escoltava ab gran

interès; los parroquians escampats

per les demés taules del Cafè s'alsa-

van, prenían la cadira y caminant

de puntetes s'acostavan al voltant

de la del senyor Janet. Los mossos,

drets derrera la rodona y mitx tom-

bats al gayrell, també escoltavan ab

una orella y ab l'altra estavan atents

per si algú demanava. La mestressa

havia abandonat Vestrado per atan-

sarse prop del grupo. Les partides

de dòmino havían parat, y aquell

saló tan bulliciós y somogut per una
concurrència inquieta, cridayre y
riallera, ab lo soroll de cops de fit-

xes sobre'l marbre, d'altercats dels

jugadors, trasbals dels mossos ab

les safates plenes de cristall y'ls seus

crits d'/aboca! ÒM destapar ruydós de

les gasseoses, havia quedat en quie-

tut. Lo fum dels cigarros s'espessia

llensat en filagarses cargoladisses

pels fumadors recullits y atents,

xuclant y bufant pausadament, fixos

los ulls en lo senyor Janet. Aqueix

se feya'l malicós veyentse cuydat

per tant interessants mirades.
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— Reposi, senyor Janet, — li cri-

dà la mestressa.—Ho esplica tant al

viu que sembla que s'hi trobi. iJa

debía anar a la Bonanova a cumplir

la prometensa!

— Teniu , — respongué'l senyor

Janet, arremangantse'l bras y allar-

gantlo al mitx de la rodona. — Pol-

sèume, dech tenir febre. —
Y'l company més immediat, que

era un clavetayre, ab ses mans ple-

nes de durícies, li arreplegà la mu-
nyeca, y no podent traspuar los mo-
vimentsentremitxdesapellgroxuda,

acostà l'aurella, y com aquell que

escolta l'esperit d'un rellotge, digué

al cap d'una estona:

— No poca;'l pols li bat com un
jòch de martells que repiquin bara-

nes.

— A la Bonanova nó. A Montser-

rat vaig pujar y... etzètera, senyors;

que la prometensa que vaig fer va

ser directa entre la Mare de Deu y
jo. Aquestes coses no'sdivulgan, per

sagrades. Hi hà compromeses la vo-

luntat y finesa de Maria Santíssima.

Ella'm va salvar, y'l seu rasgo y'l seu

benefici no necessitan escamparse ab

propagandescom feynadecurandero.
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La situació era apurada, — seguí

dient lo senyor Janet; — aquell dia

contava posar punt al meu batisme.

Jo prou maniobrava trasbalsant sa-

quets de sorra d'una banda a l'altra

de cove. Lo globo no obehia, mon-
tant, montant sempre. Les estrelles

s'espessían y voltavan tan aprop

meu, que tenia d'apartar la cara y
cloure'ls ulls per que no'm cremes-

sin la vista.

jY n*hi havia tantes! una espessor

tan seguida, que les donavan per

l'amor de Deu. Jo crech qu'era un

xàfech sense canals : qu'havíam

arreplegat la tongada de les pluges

celestes en que totes les estrelles se

posan en moviment per cambiar de

situació.

Però, lo que'm tenia més rendit

no era'l seu caliu que'm socarrima-

va les celles y'l bigoti: la resplandor

.^ue llensavan era lopcrillós, quefins

ab los ulls cluchs m'enlluhernavan,

travessant lo gruix de les mans que

els hi havia posat sobre.

26
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En aquesta situació y abans de

morir, vaig volguer sapiguer ahont

me trobava, si havia atravessat de

moltes llegües l'horisó y quina derro-

ta seguia l'aparato.

M'enfilo com un gat de mar per

la xarxa del globo, al mateix temps

per repassar si hi havia cap fugida

de gas; prench toia classe de pre-

caucions, ficantme'l cigarro per la

banda encesa dins de la boca aguan-

tant la respiració. Per que si hi ha-

gués hagut cap esclatament, jqui sab

ahont hagueram anat a parar!

Un cop a dalt de la cúpula, giro

la mirada a llevant y a ponent,

amunt y avall, a veure lo qui des-

cubría.

Rès. Tot voltat d'estrelles: una
claror que cohía als ulls, com tocats

per la pedra infernal. Un foch ò una
brasa rodona de moltes hores de cir-

cumferència, que'n saltavan ruxims

d'estrelles fetes, que s'anavan colo-

cant per ordre y disposició en lo

lloch que'ls hi pertocava. jQuína

maravella més hermosa! Semblava

un criadero de diamants que bro-

llessin en surtidors fent desmays tot

al voltant d'aquella bola de foch.
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La volta del cel era una espessor

com de vellut fosch trepada per tot

arreu ab vols de llumenetes. Baxo

de la mitja taronja arrapantme com
un'aranya y'ni dexo anar dins del

cove. Giro*l cigarro,que'l duya dins

de la boca bo y encès, pego unes

quantes xuclades, llenso la punta,

y... jSenyors, me quedo glassat d'es-

pant! Havíam arribat a aquella esta-

ció en que ja no hi hà ayre. «Mús-

siu, — vaig cridar jo sacsejantlo;

—desvetllis y resem la Pecadora.»

«^Es qu'estem perduts?» preguntà

ab veu desmayada.

«No ho sé; potser estem salvats.

jResèu! Qui sab si'ns sentiran desde

el cel y Deu nos voldrà donar acu-

lliment!.. Resem.»

Y'm vaig recordar de totes les ora-

cions oblidades d'aquells prechs

d'infant, dictats per la mare y repe-

tits per mi, mitx ensonyat al peu del

llitet, davant d'una estampa de la

Mare de Deu...

Al cap de tants anys, tornaries a

dir!... en aquell trànzít espantós;

sol, sense la meva mare, al costat

d'un cadavre, y no davant d'una es-

tampa, sinó en sa presencia matexa.
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Per que la Mare de Deu anava apa-

rexentme entre mitx d'una glòria de

color de rosa perfumada d'incens.

Jo casi be la veya... jQuaranta vuyt

anys que no Thavía saludada!

«jReyna y Mare!... Mare de Mise-

ricòrdia!...»

Totes les oracions revenían a la

memòria, y'ls llavis les pronunciavan

sense vacilar, exides del cor y ab son

verdader sentit. Y'm vaig recordar

de quan era escolanet. Tornava a

veurem al peu del altar, al costat

del sacerdot, de genolls davant lo

Sant-Crist, lo cap baix, lo còs incli-

nat y les mans picant al pit.

«jMea culpa mea màxima cul-

pa! »

Los ulls, dos raigs de llàgrimes

amargantes; y entre sospirs y congo-

xes cridava per que'm sentissen:

«jSanctos Apostolos, Petrum et

Paulum!... Omnes Sanctos! et te...

jPater!...» vaig clamar ab veu angu-

niosa...

Y un doll més copiós de llàgrimes

me cobrí la cara. La veu se m'afi-

nava...

Los Sants no m'ohían. jTan aprop

que'ls tenia!
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Un vol de serafins nos va sortir a

rebre. jVerge Santíssima, quins

cants de dolsor y de felicitat! Quina

llum acolorida y quina flayre de lli-

ris y farigola!

jOh maravellal goig del cel! Quins

crits d'alegria escolto, quines besa-

des dolses me sento als ulls, al front,

a la cara!... Quines rialles ignocen-

tes, quins esplays de ventura!

Tots, tots los àngels meconexían.

jLo fill!... los germanets, tan ten-

dres, tan hermosos quan los vaig

perdre! Y'ls recobrava altre cop:

ells, ells matexos, ab ses cares de

rosa, sos ulls d'estrelles,... y aquell

morenet del meu cor, àngel en lo

cel y àngel en la terra Me besa-

van... |sos besos anyoraisl... Me re-

tornavan tots los que jo'ls hi havia

enviat desde la terra, en aquelles

hores tristes, en aquells somnis fati-

gosos. jCòm me sentian ells, los ado-

rats del cor meu!
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Jo no podia plorar. Al cel no plo-

ra ningú; ni'ls sobrevinguts.

«Es ell, lo senyor Janet!»deyan los

serafins uns ab altres; y feyan l'aleta

al voltant meu, decantavan lo capet

sens parar de volar, s'acostavan, me
feyan petons, fugían per fer lloch

als altres, y tornavan a baxar per be-

sarme altra vegada. Los de més
amunt comparexían atrets per aque-

lla alegria. Tots hi eran: aquells

amiguets que passavan per davant

de ma botiga y jo m'hi havia fet co-

negut besantlos y féntloshi carícies

cada dia a l'hora en que sortían d'es-

tudi.

Un ne va venir y'm preguntà:

«^Senyor Janet, que no'm coneix?»

«A tots us conech,» li vaig res-

pondre, besantli'l capet qu'era un or

cargoladís.

«So aquell que passava sol per

anar al colegi jtot lo dia! Sab? que'm

preguntava: ^Y a quín'hora plegas?

Y jo li deya: Fins al vespre, tart,

fosch.»

«Prou te conech, [enamorat!»

«^Sab? lo papà va tornar a casa.

La mamà plorava molt. Després jo

me vaig posar malaltet, m'estava al
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llit. Tots dos me miravan, se posa-

an a plorar, y jo vaig venir aquí.

Ara so angelet. No hi vaig al colegi

fins al vespre. Estich més alegre.

Lo papà y la mamà van plegats

sempre. Y sempre parlan de mi y
alsan lo cap per guaytarme. Cada
día'Is veig. jPobra mamà! díguili que

no plori... jSenyor Janet! Lo pa-

pà, pobret, l'aconsola, y ell, després,

quan està sol y ningú'l guayta, tam-

bé plora y'm diu unes paraules dol-

ses!...»
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Jo butxaquejava cercant terrossets

de sucre per donarlos als serafins.

Ells, endevinant l'intenció y rient-

sen, me van dir: «Nó, no'ls busqui;

aquí no s'estila menjar; hi hà uns

ayres dolsos quens servexen d'ali-

ment,
i
Les sucreríes de la terra son

amargantes, pobre senyor Janet!

^Que té gana?» Y sense esperar res-

posta, agitaren les ales. Un ayre fi y
perfumat me refrescà la cara y m'en-

dolcí la boca com si m'empassés

suaument oximel de maduxes ab

olors de violes. Desseguida'm vaig

sentir reforsat y plè de benestar, be-

vent ab dalè aquell mannà tan sabo-

rós y alimentici ab sentida d'essen-
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eia de flors dexatades en arrops de

poncems.

«Ara, vingui ab nosaltres.»

«^Ahonl me voleu portar?»

«Som massa aprop del cel; aquí

no s'hi pot estar vostè, que hi hà

clausura. >

Un vol de serafins s'axecà remun-

tanise què sé jo quantes hores lluny,

y per tant que s'apartessin sempre'ls

veya be y clars com si'ls tingués

aprop, ab sos cabells rossos que
n'haguera pogut comptar los bucles,

y'l mitx-riure als llavis ensenyant ses

dents petites com anissos. Prop del

cel, rès disminueix de mida, no hi

hà distancies ni gruxos d'ayre, ni

boyres, ni rès qu'empetitexi a nin-

gú: lo lluny es aprop y lo aprop

tant se val; en una paraula, la vista

no s'enganya may.

Tornaren desseguida'ls meus an-

gelets, montats en carro de plata

trasparenta ab rodes de cristall y
quatre brillants grossos com taron-

ges en cada botó. Sis pavos reals

l'arrastravan. Pujo dalt; un serafí

agafa les brides, qu'eran cintes de

raigs de sol ab serrellets de gotes

d'aygua; pica ab les xurriaques (una

27
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trena molt curiosa feta ab llamps

debilitats;) l'aucellàm estén les ales,

desplega'ls vanos, arrenca'l vol, y
s'enduen lo carro axecant boyres

qu'al desferse y caurem sobre la fal-

da, reparo qu'eran diamants fins.

Los demés angelets voltavan lo car-

ruatge, y desfentse les guirnaldes de

flors que'ls hi travessavan lo pit, les

feyan giravoltar, acoblats de dos en

dos, per damunt nostre y dels pavos

reals, formant rengles d'archs beliu-

gadissosque'ns acompanyavan, fent-

nos ombra perfumada y corrent tant

com la carrossa.

Travessarem prats de violers, que

la vista no podia conseguir la fi de

tanta exquisitat, ab clapadisses de

papallones blanques que xuclavan

la mel sobrera d'aquelles flors. En-
trem de frente en un bosch de lliris

que balandrejavan escampant aro-

mes per tot lo camí de ronda del

cel, com graciosos incensers de mar-

fil y or tendre moguts com per art

celestial. Los tanys s'apartan per de-

xarnos passar, y entremitx de la

espessa, per sobre les branques, au-

cells que no vaig poguer definir de

quina casta eran, ensejavan un him-
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ne nou, espècie de diana per fer ob-

sequi a Nostre Senyor. Los lliris,

engrescats ab aquest portent de me-
lodia, s'arribavan a debilitar a copia

de llensar olor per les alteses en

virtut de l'alegria y satisfacció que'ls

hi causava escoltar aquella música

de primavera. Altres aucells de plo-

mes blanques com la neu s'arrenca-

van ab lo bech lo plomissol més
superior per regalarlo als àngels per

les seves ales.

Vols de serafins ja'ns esperavan

al peu d'un fruyterar; tots anavan

ab arpes, citares y lires, ab cordes y
bordons fetes de sospirs d'enamorats

y rialles d'infants, bo y preses y re-

torsades per cuques filadores que's

crian prop del cel. Los instruments

de vent eran curiosos y de molta fi-

nor: cornetins de pell d'espígol

forrats ab garrofetes de vaynilla, y
per adorno la copa voltada ab capcts

de cadernera y de pinsans y les veus

de rossinyol; flautes de canya-dolsa

y requinios de canyella ab llengüetes

de caiandría y de passarell.

Axis que vàrem baxar del cotxe,

va comensar lo concert, que fou cosa

pasmosa. Una Aleluya corejada tan
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fina y embelessadora, que l'alegria

m'anava entrant dins la meva per-

sona, se m'escampava per tota la

naturalesa, y'l còs me ressonava com
si fos de cristall ò d'alquimia de

campana, qu'allí ahont vulla que'm
toqués dringava igual qu'un cobert

de plata ò dobletes d'or, sentintme

jo refet y nou d'estrena , com si

aquella alimentació de música'm

cambiés lo geni y el tarannar, fentme

més ditxós, més fort y més ensenyo-

rit de gustos, de criansa y d'enteni-

ment.

A mesura qu'uns àngels canta-

van y'ls altres feyan primors ab los

instruments, exían dels arbres vols

de fruytes armonioses, peres, alber-

cochs y pomes camosines, que pre-

nían la forma d'aucells y ses trasses,

posantse a cantar ab un recreyo

saborós qu'era fresca regalada de

sentirlos. Los rahims se desgrana-

van y cada gra's tornava aucell ab lo

bech plè de solfes meloses qu'engro-

xían lo concert. Los cants passavan

d'un vol al altre, y cada fruyta que's

badava axecava la tonada més fina,

y'ls cants dels uns los reprenían

altres per modo més alt y combinat,
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que quan arribavan als rengles de

més enllà, qu'eran les maduxes, la

veu exía tan filada y sutil que casi-

bé no més se'n sentia l'olor.

Al últim, àngels, aucells, citares,

arpes y fruytes entonan plegats y al

mateix compàs lo Glòria y per totes

les circumferències del cel s'estenen

núvols d'armoníes y olors de bàl-

sams confitats, que jo perdia'l còne-

xement ab una embriaguesa de lle-

mineries y essències tan delicades

que'ls llavis no podían assaboriries

totes, ni endúrseles la respiració,

ni l'oido rèbreles pas, tan belles,

encisadores y peregrines.

Y com si no tinguessin prou an~

goxa'ls meus sentits per tants obse-

quis y presents, los àngels m'agafan

les mans y plegats nos entrem en lo

fruyterar. Allí hi havia tota sort de

esquisitats de la terra y de les Amè-
riques. Les magranes, axis que pas-

savam, estenian ses branques rubler-

tes, y esclalantse davant nostre, ns

oferían aquells tresors vermellosos

prismàtichs y tallats ab cayres com
pedres precioses; les de més amunt,

no poguentse abaxar, també s'obrían

y dexavan fondre sos grans en suau
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licor per si teníam gust d'acceptar la

convidada. Les taronges vessavan

en dolsor sos grills y'ns ne feyan

present, obertes y esteses com estre-

lles d'or y sucre; los poncems exha-

lavan flayres qu'entressentían; los

préssechs ab casquet de vellut groch

se desfeyan en goma olorosa, més
fina de gust que mel d'abelles re-

creyades ab romanins silvestres.

Los pardals, lleminers y entesos

en golosines de primera mà, triavan

les figues de coll de dama que per

madures ò secallones havían de fe-

nir ab son bech, y'ns les baxavan a

tret de llavi, bellugantles ab socarro-

nería davant dels ulls com campa-
netes sordes. Uns aucells de luxo,

matisats com caderneres, però ab

colors més veritables, rondavan

aprop nostre, venint a caure y a po-

sarnos en la matexa boca mossadetes

de fruyta tan esquisida y essencial,

que per poca que se'n gustés queda-

va'l paladar banyat de fragàncies

floreres y tastet de bolados vaporo-

sos. Axerits gafarrons nos oferían

motes de cireretes d'arbós, hermo-
ses com corals de sucre; y'ls passa-

rells, concertistes de gran fama y
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entesos en música cautivadora, nos

regalavan carminosos gínjols, massa

fins y richs si'l pinyol no'ls empo-
brís. Les serves, confitura boscana

y medicinal, també tenían aucell

galan que'ns les presentava per que

a besades nos les hi mengéssim lo

còs. Fins les modestes y dèbils papa-

llones nos duyan lo seu present en

granets diminuts de mora, que anant

y venint afanyoses ab giravols esca-

yents, no arribaren a desmembrar-

ne una sola després de tastarne tota

la cort de serafins.

Axis caminant, requerits per tants

obsequis, apartant cuydadosos los

brots de flors qu*exían al pas per

incensarnos, benehint y fent creus

a estil d'Arquebisbe per allunyar ab

cortesia als aucellets qu'amorosos

se'ns posavan a la espatlla y axecant

lo cap nos cantavan secretament a

cau d'orella la última canso apresa,

arribarem a fer descans al peu d'una

montanya de cristall, ün rech d'am-

brosia y horxates fruyteres la volta-

va. Allí lot ho vaig veure: los secrets

de la física, de la química y de la

nàutica. Clara y transparenta, ense-

nyava tot lo que's criava en son sí:
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les arrels de les plantes bevían la

sava y prenían los minerals que do-

nan gust,dolsura, matisos y perfums

a tota lley de flors y sustancia ali-

mentosa a tanta mena de viandes y
llegums. Allí'l diamant se formava

a ulls vistos, prenent gotetes de llum,

endurintles , amassantles y fentles

cautives a copia de temps y sabiesa.

De raigs de lluna arrodonits vaig

veure com se criavan les perles: y'l

per que'l vi treu aquella fortalesa

traycionera y fellona com esguart

tentador de femella estimadora que

fa pecar al varó auster, que pertor-

ba ab son esperit, y fa pecar als ente-

niments més assahonats de les na-

cions forasteres.

La tosca duricia del ferro allí's

veya d'ahont naxía y per que tan

ruda's criava. Les aygües, que

després sobrixen y cauen formant

rius, cascades y brassos de mar, ab

tempestats perilloses , allí naxían

placentes y serenes en rulls copiosos

ò estesos en abundant cabellera de

innumerables filets, lleus y sedosos

y riolers de puresa y transparència

tanta com los cristalls que li dona-

van vida. Unes clapes fosques, ne-
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gres y espesses ab acerats reflexos, se

veyan al fons de la immensa monta-

nya. Eran mines de carbó de pedra,

tan pròdigues y abundantes que

hagueran pogut mantenir fins al

acabament de les centúries tots los

volcans de la terra y les fornals en-

ceses del infern.

En arribant a tal punt la visita,

los àngels me van dir: «Prou, senyor

Janet, prous secrets y maravelles ha

vist; tórnissen al món, que no fora

felís si n'hi ensenyéssim d'altres.

Vagi altra vegada a confondres ab

los sabis, que prou coses ha indagat.

Y que s'apliquin y adelantin; però

que no*n fassen massa, que'ls hi re-

sultaria perjudici. Deu vol als sabis,

però castiga als tafaners superbio-

sos.»

Y'm vaig despedir d'aquell floret

daucells manyachs que semblava

que no'm volían dexar. Los serafins

tornaren a besarme en los ulls, con-

solantme ma tristesa, y agafantme

les mans les besaren ab respecte, que
al cel per ser cel se veneran los ca-

bells blanchs, y'ls meus, tan humils

y pobres, foren adorats pels matexos

serafins de la glòria. —
a8
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Al punt a que havia arribat la re-

lació del seu viatge, ja era inútil

contradirlo ni ferli reparos d'aquells

que dissimulan dubtes; axis ho en-

tenían casibé tots los oyents del

Cafè, y'l dexavan que s'exaltés en

son embriagament d'invencions fa-

buloses, ab la persuassió y acort de

que sentían a un fantasiós de bona

mena que mentia ingènuament, ab

cert candor, cregut de que lo que

esplicava era real y efectiu, sens cap

idea ni propòsit de mofarse dels que

l'escoltavan, ni de fer passar per bobo

a ningú.

— Però, diguins, — li preguntà

algun falqueta d'aquexosque no s'e-
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xaltan may y que'ls hi agrada apagar

tot entusiasme ab sàtires fredes y
crues, en que no més sia per ferse

gràcia a si matexos;—^y'I francès y
la bomba ahont van quedar?

— Lo francès,— replicà vivament

lo senyor Janet,—era protestant y'ls

d'aquexa secta no entran en sagrat.

La bomba, y ell dins, se van quedar

fondejats sens'àncora en la badia

dels lleminers: lesayguesson de mel,

y'l rocam turrons d'Agramunt, que

cada avellana es com una gorra de

cop; ab la circunstancia, que no hi

campejan ni mosques ni burinots.

Allí t'esquivarían desseguida a tu.

No hi podríasanar tualleminejar ni

a ferte venir mal de caxal de gorres.

— Be, déxil estar; aquest sastret

sempre està de xeripa.

— Ja ho sé quels sastres son gent

de broma; com que's divertexen so-

vint ab la guitarra sense cordes, y la

tocan a cops de planxes, no'n par-

lem si'n fan de boyra.

Al demés, senyors, — afegí'l se-

nyor Janet, prenent un tò de modes-
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ta sinceritat,—si qualsevol me de-

mana detalls y menuderíes y vol que

l'informi ab escrupulositat de lo vist,

succehit y sobrevingut, no podré

contestar cabalment l'inventari. La
memoria'm flaqueja d'allavors ensà;

y ademés, se necessita tenir un cap

de molta llum y d'inteligencia per

recordar punt per punt lo que vaig

veure y'ls llochs per ahont vaig pas-

sar. ^Què m'esplica a mi del francès?

Jo*l vaig assistir mentres vaig tenir

conexement humà: axis que vaig

entrar en regalía celestial, allí se me
acabà la responsabilitat, per que allí

acabava Thome.

Ja dich, no sé còm vaig retornar

ala bomba, ni'm recordo quina fúria

Tempenyía pel cim per feria baxar y
córrer ab tanta prestesa'l poder de

llegües qu'hi hà desde Tacabament

dels núvols fins a trobar les prime-

res celisties de les estrelles més ele-

vades que suran per damunt d'altra

mar de boyres que son les que des-

cubrexen los marinos ab instru-

ments de la ciència. No sé rés. Tinch

memòria confosa d'haver passat

molts cops, no sé quants, per tots

los climes del món y per totes les
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estacions del any. Tan aviat la ca-

lor m*ofegava com lo fret m'arrau-

lia. Onades de primavera y olors

novensans, vents marsenchs y tro-

nades de Setembre, se cambiavan ab

un seguit tan pressurós que tot just

me recreyava ab la sentida de fruyta

assahonada que portava l'oreig, com
me sortían panallons mortificadors

y la neu me voltava y sufría tots los

malestars del hivern més crú; y
axis, d'aquest terme, vaig fer lo viat-

ge de tornada, que no ho vulguin

sapiguer si vaig patir, ni quantes fo-

ren les hores ó dies ò setmanes, per

que no les puch recordar ni treuren

compte.

La bomba's mantenia fregadissa y
Ilepantles en aygües de Mallorca.

La frescor de la mullena, que'm ba-

nyava fins a miix còs, me dexondí.

Lo sol exía ab sa corona de llums,

triomfantcom cada dia, d'entremitx

de les aygües que cada dia també
volen y no logran apagar Texplen-

denia bullida dels seus fochs eterns.

L'aurora dels dits rosats escampava
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per los cels altra volta la felís nova.

Los campanars de Palma festejavan

s'arribada tocant a missa primera.

Los faels omplían los temples y re-

savan y alabavan al senyor Deu que
els enviava tanta llum y per sa mà
benehida... Les aygües dels mars se-

guían engegant ones a les platges, y,

gronxantse ab bufonería, s'alegravan,

quedant admirades veyentse'l seu

inquiet balandrejar que la foscor de

la nit els hi amagava tantes hores.

Lo món se desperta a tanta bellesa;

la claror torna la vida a tots los sers

esmortuhits. Passan per aprop nos-

tre batent ses ales folgades les galli-

nes de mar y'ns donan lo bon dia;

pexos més blanchs y lluhidors que

la plata polida s'agitan sota nostre,

altres de cames balbes y múltiples

fan lo sonso per damunt de l'aygua

y arreplegan y devoran al trist pexet

menut sense avís ni experiència de

la vida.

«iAy trist! — vaig dir jo al vèu-

reho, — aquesta es la senyal de que

ja som al món!
Guaytèu al cel, ulls meus: vols de

aucells pintats y cantarins travessa-

van les esteses llenques ab que'l sol
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escampa arreu ses clarors, èxits de

les montanyes de Moreria, per venir,

sentint la primavera, a cantar en

català en les costes y boscuries de la

Real hisenda Aragonesa. Qu'en les

de Castella no hi campan ni hi volen

anar per por de cautiveri y per que

saben qu'allí trumfan y prosperan ab

gavies de llauna y recapte de sigrons

los periquitos xerrayres y'ls lloros

confusioners enemichs del bell can-

tar.»

jMes ay, que l'home es flach y ma-

laltissa la seva naturalesa! La gana,

l'impúdica gana que distingeix y se-

para la criatura dels esperits perfets

y que'ns iguala a les bèsties, me pun-

xava ab malestar y una primícia per-

sonal, qu'al sentirme'l pahidor buyt

també'm trobava'l vestit balder.

Me vaig passar un mocador per

sola la barba lligàntmel damunt de

la gorra, per contenir aquella pruíja

de badallar que'm desconjuntava les

barres y'm feya perdre l'equilibri

del cap ab perill de que'm rellisqués

esquena avall.
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Axis y per tal manera, vaig conè-

xer que'm trobava en lo món dels

homes, per la misèria y per la tosca

necessitat de menjar, jjo, qu'havía

oblidat aquexos rudiments essen-

cials y rigurosos de la vida! jo, que

venia de visitar als àngels en la ma-
texa sacristía del cel! jo, plè de ses

olors y de ses besades pures, sentint

encara Taleteig de ses ales alimentar

mon còs y mon enteniment ab pas-

mes encisadors y sustancies impal-

pables... jtenir gana!

Allí, en aquell moment, recor-

dant les ensenyanses del Fleury,

vaig compendre y penetrar lo càs-

tich tremendo del pecat original.

Tenir gana, un viatger del cel,

com l'últim porcell de la cort qu*en

semblant defecte y necessitat s'igua-

la als primers emperadors de la Ba-

bilonia vella ò de TAlemanya moder-

na!... Y'm vaig posar a plorar, ab lo

mateix sentiment que plorarían

Adam y Eva quan los van desdonar

del Paradís.

La fragata qu'a punta de dia va

sortir del port de Palma per donar-

nos auxili, nos avistà a hora baxa y
ja era fosch quan amaynà veles y
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atracà al costat nostre. A mi'm van

trobar pescant, ab cordillets de la

bomba ab tres nusos al cap de vall

per esquer, banyats ab saliva dejuna

.

Entre'l francès y'l peix, lo cove ana-

va plè.

«Mússiu, — li vaig cridar; pot-

ser feya vuyt dies que li durava la

basca; — terra, ja avistem terra!»

«Bonjour, Monsieur;)> me va dir,

saludant y llevantse la gorra. Se-

nyors, aquell forro de cabells

llarchs a la romana per l'estil que'ls

portan los domadors d'ossos, tenors

y volatiners, li va caure desfet per

les espatlles al acte de treures la

gorra. Los sustos qu'havía passat li

havían consumit les arrels y's va

quedar ab lo cap com un genoll. Se

me tirà als brassos, somicant com
una canalla.

«No's despacienti, Mússiu; ja fan

perruques a Barcelona.»

«Es que no tinch bonet de nuit per

fer ma entrada triomfal a ciutat.»

Una junta de sabis omplia la meva
botiga, tan bon punt les boles de

29
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Montjuich van senyalar barco de

Mallorca ab nàufrechs en salvació a

bordo. Al entrar a casa, ni'm van

donar temps per avislarme ab la

meva dóna. Son endiastrats aquexos

sabis; no's fan càrrech de rès, y tot

lo seu aleno es la ciència.

Vàrem estar en conferencies molt

llargues: se'ns hi va fer fosch. L'un

m'ofería cinquanta duros per que li

dongués un trasllat del modo y for-

ma que's desan los vents després de

haver sublevat les tempestats, y
ahont descansan. Altre'm pregunta-

va si de debò té fesomia marcada la

cara de la lluna y quin tipo presen-

ta. Lo de més enllà, que feya pro-

nóstichs, m'arrendava'l secret per

anunciar ab certesa'ls xàfechs y la

formació de la calamarsa pel seu

Calendari «El Astrólogo practico y
verdadero ó las vinas aseguradas».

Jo no podia contestar de sobte a

tantes qüestions: la botiga y l'entre-

suelo se m'omplía de comissions y
d'acadèmies, qu'al últim vaig tenir

de ferme negar y dírloshi que dona-

ria una confidència pública en lo

saló de la confraria dels revene-

dors.
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Quan anava a retiro, la dòna*m

diu somicant:

«Escolta, Janet, jo no sossego

d'ensà qu'he sentit qu'havías vist los

nostres fills. jQue grans deuen ser!»

«Tonta! axis mateix que'l dia

que'ls vàrem perdre. Rosats, frescos,

hermosos, més qu'aquí a la terra.»

«jLos fiUetsl jal menos m'hagues-

ses portat un bucle de sos cabellsl>>

«No hi vaig atinar, però't porto

sos petons.»

Y, acostant mos llavis al seu front,

li vaig besar ab lo mateix respecte y
solemnitat qu'un besa l'escapulari

al anarsen al llit. —
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Evidentment, la pregunta d'aquell

axalabrat va desconcertar al senyor

Janet en lo mateix punt y hora que

ell creya que'ls oyents havían de

manifestar la seva admiració y aplau-

so per la felís tornada del perillós

viatge y per sa trassa en referirlo.

Picat per lo sofoco, s'alsà de la cadi-

ra llensant sobre l'auditori una mi-

rada despreciadora y'ls hi digué:

— Ara, senyors, si aquí entremitx

de vostès hi hà algú que's vulgui cu-

rar lo costipat pel meu sistema, que

vingui a trobàrme: li donaré ins-

truccions, y si torna en be d'un viat-

ge com lo que jo vaig fer, m'arren-

caré del pit la creu pensionada per
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posaria en lo seu y disfrutarà lo so-

corro que cobro fa vint anys per ac-

ció de guerra en lo pont d'Alen-

torn. —

Lendemà, com de costum, va

tornar ai Cafè, y desseguida'l volta-

ren los demés parroquians agassa-

jantlo ab finesesy cumpliments, com
per donarli indirecta satisfacció per

la descortesia del Sastret y demos-
trarli Tagrado ab que sentí tothom

les seves relacions verdaderes y tan

senzillament contades.

Mentres assaboria'l goig de veures

admirat, ficà mà a la butxaca, tra-

gué un grapat de monedes, y llensant

sobre la taula una dobleta de cinch

duros, va dir al mosso:

— Té, còbra'l gasto d'ahir, que

me'n vaig anar distret.

— Ja està pagat.

—Pren lo cinquillo y cobra; no'm

vinguis ab bromes. Dónam pessetes,

que demà venen los andadors de les

germandats a passarme'ls recibos, y
may tenen cambi.

—Li dich que ja està arreglat. Un
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senyor que se Tescoltava'! satisfeu y
va dir que tot lo que a vostè li havia

passat era cert, qu'ell ho havia llegit

al diari.

— ^En quin? ^Gòm pot ser, si vaig

tenir qüestions ab los de r«Actuali-

tat», ab en Petano y Mazariegos y

en Degollada, per que no varen vol-

guer que surtis la relació del viatge

en lo diari? Com los meus, los pro-

gressistes, estan de punta ab tot lo

clero, ab lo Sant Pare de Roma y
fins ab la Casa Reyal del Cel, no'ls

hi agradava que jo manifestés lo fet

de la veritat ni certes coses vistes per

mi que podían obrir los ulls als qui

els tenían closos; y com que la polí-

tica del partit era posarse de frente

y en contra sempre de la religió y
dels capellans pels fins secrets de la

llibertat y per que'l progrés consti-

tucional y'l nostre carro no s'enca-

llés, amigo, jo ab les meves declara-

cions desbaratava'l marro y donava

la rahó als contraris que desacredi-

tavan la Milicia Nacional, la lliber-

tat, les Corts y'l sistema. Y, com jo

baxava casi be del cel, y resultava

qu'allí no hi hà milicianos, ni dipu-

tats, ni votacions, ni majoria, des-
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prés de sentir lo meu relato se va

reunir la plana major del partit en

sessió permanent y varen acordar ab

votació secreta, de boles blanques y
negres, posarme un mandato per

que callés; que'I diari no fes menció

del viatge ni del globo, baix la pena

que'm senyalavan a mi d'arrancarme

los galons de plata de sargento de

brigada y trèurem del partit si may
en cap paratge divulgués, ni en con-

fessió, *Is etzars y maravelles de la

meva surtida ab lo francès. Jo'm

vaig empassar l'afrenta y vaig fer lo

mut, sacrificantme altra vegada pel

partit, pel progrés y pel brillo del

sol de la llibertat.

Mes, a la cuenta'l Brusi y VAncora

varen sapiguer que jo, abans de la

sentencia, havia comptat a algú part

ó partida del viatge; posaren tot se-

guit en diligència'ls seus redactors

per adquirir noticies, y ab un dato

d'aquí, un d*allà, fums de lo qu'ells

més ò menos sabian, veus volàtils,

elz., (y com que son gent de lluch y
tenen conexemenis,) vèi aquí que
deurían conjuminar la relació tal y
com jo haguera pogut contàrloshi, y
per azó ara surt aquest senyor que
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ha bestret lo meu gasto que diu ho

va llegir en un diari. Y veyèu si'n

sabia rès jo! Ara/1 que no vulgui

creure lo que jo'ls he dit, que vagi al

arxiu de Casa la Ciutat, qu'allí guar-

dan tots los diaris, y que se'n enteri.

— Cregui, senyor Janet, — li di-

gué la mestressa, — que no puch

trèuremho del cap; fins he somiat la

bomba voltada d'estrelles fogueres y
aquells aucellots d'ales negres d'et-

xura de paraygues, lo bech de gan-

xo de romana y'ls ulls com dos fo-

gons encesos. Li dich qu'he tingut

una pesadilla. Encara estich cruxi-

da; jquín patir! Semblava qu'aque-

lles bèsties se m'arrapavan a la vista

y que m'hi anessin a clavar les ur-

pes. jFeya horror! y tan verdader

com ho veya! y quin panteix, vol-

guer cridar y la veu fóndressem en

lo coll! Sembla mentida qu'una per-

sona ensonyada pugui veure y pas-

sar aquexos torments.

— Què m'esplicarà a mi! si jo he

tingut pesadilla, que de resultes he
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arribat a les portes de la mort, la

roba amanida y'ls bagulayres corrent

d'una banda a l'altra cansant a la

família y moguent influencies per

veure qui arreplegava'l negoci del

bagul y del enterro. Una vegada...

— Ay, calli, no conti coses esgar-

rifoses, que m'esferehexo y tornaré a

somiar.

— Nó, dóna, no s'espanti, A mi
me n'han passat de totes. No n'hi

contaré cap de terrible. Però, no hi

hà cap home que li passi lo que'm
passa a mi. Afiguris que jo he tingut

somni qu'ha durat quinze nits se-

guides. Somni com una novela: ab
primera y segona part.

— jQuè'm diu ara!

— Sí, senyora. Y veinte anos des-

pues...

— |Ave Maria Puríssima!

— ...Qu'era la tercera part. Sem-
blava que'm tornés boig. Axis que
me ficava al llit, tot just afinava les

últimes paraules enfarfegades de la

oració qu'un hom resa... patapum,
ja somiava. Lo primer dia se'm pre-

senian los personatges de l'acció y
faig conexensa ab tothom, un per

un; passo la nit conferenciant ab

30
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uns ò altres. Ve l'endemà; m'ador-

mo, y comensa a complicarse'l ne-

goci. Intriga d'aquí, trayció d'allà,

conspiracions a sota terra, y vendres

la vida als daus per veure a qui li to-

carà assessinar al dèspota. La poli-

cia a casa cercantme. Fernando*s

desdiu del pacte, y cau la Constitu-

ció. De casa meva surten los secua-

ces del Àngel Esterminador, y no'm

troban. Jo m'amago dins la capsa

del rellotge del recibidor, y m'estich

allí les cinch hores que dural regis-

tre, a l'una mà'l punyal a punt de

ferir, y ab Taltra fent anar lo pèndol

per que no parés lo tich-tach y anes-

sin fent son camí les minuteres.

L'endemà, al ilevarme, les calses

me curtejavan ben a la vora de dos

dits y mitx, y la complexió m'havia

disminuhit set carniceres! No hi ca-

bia allí dins, y maurantme'l còs y
cavalcant les juntures de Tossera, me
hi vaig estampir, que si per desgra-

cia'm ve una rodesa de cap ò senzi-

llament una mica de picor al nas,

capsa, rellotge y contrapesos se'n

van a parar al pis de Taltra banda
de carrer, y jo havia de morir ma-
tant. Quan me vaig axecar, tenia la
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cara verda com un desenterrat. La

dòna'm va fer caldo, y en tot lo dia

no vaig beure més qu'aygua de pega

per que ab Tesglay no se m'agromo-

llessin les sanchs.

^Y en arribant al vespre,'m pre-

guntava jo, qui s'hi fica al llit? Si al

veure'ls llensols ja*m venia angunia!

Per un altre cantó, me'n reya d'a-

quell esparverament. Tocanlesdèu;

me fico a ralcoba,'m trech unes

prendes y'm poso les de dormir; sal-

to d'un bot al llit y m'ensorro dins

dels matalassos; tombo'l caputxí de

la bombeta, dono la bona nit y bona

hora a la Mariagna, y li advertexo:

«Si veus que brassejo massa, po-

sat a cobro, que no pagui'l just pel

pecador, y no arrepleguis algun cop

de puny a l'intenció d'altri.»



IX

Comensan les primeres agitacions

d'un somni fatigós, y la Mariagneta

esverada'm crida:

«Janet, sosségat, ^iquè tens? què

som ías barricades?»

«Nó, dóna, es que ronco. No ho

fassis may més de trencarme'l pri-

mer són.»

Torno a dormirme y*s desplega'l

somni.

Me trobo en lo saló d'estiu d'un

gran palau. Tot es fresch y olorós

com una primavera. Les grans cor-

tines d'estora penjades en los bal-

cons enfosquexen la claror del dia y
la fan més suau. A terra, cobert de

rejoles de Valencià de colors combi-
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nats y d'una lluentor que fan sentir

la fresca. En los dos panys de paret

hi hà pintures de mèrit, ab pastors y
pastores que's deuen dir boniqueses

enamorades segons estan satisfetes y

atentes escoltant ab la vista baxa, y
los pastors de galans y espressius

que, sense sentirlos, en los ulls se*ls

hi coneix lo que diuen. Mobles,

pochs, grans y de molt valor. Los

finestrals del costat del jardí, estan

oberts; ufanoses branques de gros

fullatge s'extenen y penetran dins

lo saló; d'assí y d'allí hi voleyan au-

cells, y altres cantan.

Jo so'l galan jove.

Ella, la que m'espera, es una Mar-

quesa, lliberal, que té'l retrato de

cara més divino. jQuín extrem de

hermosura aquella, y quina junta de

perfeccions! Anava ab lo cabell de-

xat anar que li baxava fins a terra,

ros com destriadures de sol penti-

nades, y arreplegat en rulls damunt
lo ròssech del seu vestit de satí

blanch, com saltant d'or que rellis-

qués sobre un raig de lluna. Los

ulls. negres, que s'hi veyan exir totes

les clarors acolorides dels diamants.

Una boqueta, que dos besos de ren-
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gle no hi cabían. Blanca de rostre

com lliri de Sant Antoni y ab més
candor y finesa. Lo còs se li podia

voltar ab una tumbaga; y, finalment,

alta y ben plantada com escultura

de les que hi aprenen de dibuix los

pintors.

L'idea d'aquella Marquesa, la seva

ilusió/l desfici seu, l'única voluntat

y constància que tenia al cor, era per

mi, per en Janet!

Feya tres quarts qu'estavam sols,

y tres quarts qu'ella pugnava per

donarmho a entendre, siga en sospirs

mortificats y rebeldes que li exían

com d'un gerro olorós, ò en mirades

llargues y debilitades, caygudes po-

rugues sobre'is meus ulls reclamant-

me obra de misericòrdia per son cor

afexugat d'amor.

Jo, plè de cortesia y miraments,

volguent correspòndrela, y dolguent

al mateix temps, li parlava de coses

alegres y pacífiques: d'aquells pas-

tors pintats a la paret, tan sossegats,

uns ab lo fluviol ensenyant cansons

als aucells, altres cullint brots d'al-

fàbrega y ginesta per ferne poms y
adornos pels barretets de palla de

les pastores, aquells posant flochs a
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la cua dels anyels, y iots riallers y
felissos, no's mortificavan la natura-

lesa ab inclinacions dominadores ò

exaltaments perjudicials.

Al últim se determina, pren una
resolució, trenca'l glas, y «jSeràs tu

ò cap més!» me diu exaltada.

«jTristicies de la vida! — li res-

ponch per fi adolorit. — jAmargan-
tors de la meva planeta! Si'm ferexes

lo cor ab aquesta manifestació, (nos

tractavam de tu,) ^d'ahont treure

Tapreci, ahont aniré a apendre de

fer sospirs polits y carícies de dia de

festa y tendreses per inventar, si só

tan pobret y mesquí davant de la

magestat de vostra hermosura? jMar-

quesa del alma mía!»

Aquesta relació la vaig fer ab un
genoll a terra,*! cap tombat sobre la

mà,'l colze a Taltra cama, y la vista

enternida y tèrbola, vegent y no ve-

ient lo sol enlluh^rnnrUr de sa gua-

pesa.

Ella, febrosa, deürania, excitada,

m'agafa la mà, y ab la mirada fixa y
constant en los meus ulls, ara ente-

lada per basqueigs amorosos, ara

tlamejadora de guspires fogoses y
enamorades, me diu ab arrebato:
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«Escolta, Janet, home adorat,

sepultura y paradís del meu cor,

afany dels meus ulls que cercan la

claror que tu escampas, recort dols

de ma voluntat perseguida y vensu-

da y del meu repòs perdut, glòria

dels meus somnis, felicitat verdade-

ra y certa y única y sola de ma vida,

tabernacle dels meus sospirs, copa

daurada de mes llàgrimes, sera-

fí del meu volguer, àngel bo de mos
passos y carreres, reliquiari dels

meus pensaments enamorats, belle-

sa cautivadora, morena, varonil,

explendenta y una: jo moro per tu,

y jo visch també per tu; teves y per

tu venen mes ditxes, yMs penars

quan no't puch veure, rialla felís

de mes alegries ò sospir emmelat y
tormentós que m'ix de l'ànima y en

tu*s recull y s'ampara, arca de mes

idolatries y desitjós, cara sublim y

militar, ulls encisadors de caliu cre-

mant y mirada íibladora, dèspota

que'm subjugas y rendexes humilia-

da, ò redentor que m'exaltas y em-

portas fins als grahons immensos de

la glòria, aurora, sol y estrella me-

va; t'adoro,'m someto y entrego en

pensament y ànima y en emveges
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a tu, a tu, Sol, moreno, escayent,

domador teréstech de voluntats re-

beldes; jhermós! sí, massa hermós
per la pobresa dels meus ulls que no
poden conseguir ni arreplegar d'una

mirada l'explendenta claror qu'es-

campa ta bellesa robada als queru-
bins celestials per magestat, influen-

cia y poderiu de ta persona ò per dò
sobrenatural que desconexo y que'm
domina y m'abat fins a besar, jay

del meu cor! la pols de tes petjades

criadores de flors y oloroses de bàl-

sams y d'incens y de cosa teva!

»

« íDoIor meva! — li dich:— ^còm
sentirte y no pendre un veneno
mortal que'ns conduhís al acte als

jardins celestials del amor? jBresca

de dolsors! {femelleta rendida! ^No
considera l'altesa del teu pensament
qu'en Janet es un trist desvalgut

de la sort, sense fortuna, ni bens, ni

herències provenidores,que no tinch

imilia acaudalada, ni oncle malal-

tís que'm íassi hereu universal?)^

« jCàlla la boca! — me diu, po-
animhi la mà y tapantla ab sos

dits com una persiana de marfil. —
... Los meus patrimonis, les hisen-

des ab ses masies y vinyes; sos

31
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prats y sos remats; los terrenos de

mos Estats y Senyorius ab les mon-
tanyes que'ls clouen y limitan; mon
turó espadat de vertiginosa alsaria,

tanta y tan remota que'l sol axis

qu'hi arriba a Ileparlo, hi reposa de

ses fatigues, coneix qu'es mitxdía y

tot seguit baxa magestuós per anàr-

sen a la posta; mos boscos ab sa ga-

bella, y'ls vols de perdius que s'hi

passejan, los conills qu'hi campan,

les llebres que'ls recorren, los au-

cells qu'hi xarrotejan, les feres y ses

llorigades qu'hi xisclan y udolan,

les flors qu'hi naxen, los perfums

que s'hi disfrutan, Tayre que s'hi

respiray les aygues que'ls refrescan...

johJanet, oh mon estimat! tot es teu.»

« Senyora mia y soberana perpè-

tua de la meva afició y amor abso-

lut, jno tantes grandeses, ni territo-

ris, ni montanyes poderoses, ni tu-

rons enlayrats, ni tantes feres ni

vols de perdius, ni aygues lliscantes

y aucells cantadors! No calen, no'm

bastan per mi: guardèuseles vos, que

me son sobreres.»

«Oh, calla y escolta, home supe-

rior y desprès. Tinch fruyterars en

regadius que donan arrops y codo-
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nyats; mels de romaní y poncems
pels axarops; conserves de madu-
xes, taronges de licors dolsos, me-
lons ensucrats y cindries refrescants,

sucoses, d*una manifatura tendrosa

qu'hi entran passades de sucre filat;

cireretes acolorides per la vergonya

que'ls hi fan los petons de les nimfes

boscanes; préssechs daurats y dels

gabatxos pels paladars més comuns;
prunes de dolsor aceda, peres de to-

ta mena y camosines regalades; po-

mes tan senyores de dolsor com de

perfums, y albercochs del pinyol

dols... Vína a ma casa, entra en mos
palaus y en mes finques de ciutat;

cónta'ls censals, parcers ysenyorius,

mes carrosses y berlinès y'ls tronchs

d'eugues; obre caxes y arquilles y
papeleres de secret; contempla mes
joyes y tresors, mes diademes, ma
corona de Marquesa, mos collarets

de perles y les manilles de brillants;

mes gerres inflades y plenes de mo-
neda d'or; les estives de papers de

plata y*ls plechs de Vales reals... tot

es del duenyo del meu cor. Y tota

la cavalleria de ma noblesa y alta

prossapia, y'ls títols d'alcurnia y se-

nyoria y toia l'articulata de benefi-
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cis, llanses, alcabales, pontatges,

drets y servituts, {amor de l'amor

meva! es per que n'usis y bestreguis

y disfrutis a tota Tamplada de tes

voluntats per mon cor y per ma vi-

da, per mes llàgrimes ardentes y pel

goig de mes alegries; per que t'ado-

ro en vida y en memòria eterna, y
per qu'ho vull, y per que sí, rey de

mes esperanses, senyor y origen dels

meus sospirs! »

Calla y s'agenolla com jo; les nos-

tres mans s'estrenyen, los llavis s'o-

bren ab somrís de beatitut y felicitat,

y'ns contemplem encisats. Jo ab lo

vano li aparto'ls bucles que li mor-
tiíican lo front ab ses pessigolles.

Ella plora a llàgrima desfeta, y ab

una mirada, acàs recelosa, observa

les meves intencions ò penetra que

en mos llavis hi joguineja un bes

qu'està a punt de caure, com un con-

fit que rellisca.

S'alsa sobtadament y ab magestat

me crida: «jGuàrda cerimònia, Ja-

net!...» Corre dret al jardí, apareix

en lo finestral, cobert lo cos per la

revinguda paret, y allargantme la

mà, diu: «Complèxis lo teu afany:

bésam la mà, jtresor! »
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Li deposito rencàrrech,y desfalle-

xo; totes les estrelles del cel les veya

properes y al voltant d'aquella mà.

Revinch del insult, y*m trobo ab lo

mateix accionat entretingut, besant

les petxinetes rosades dels caps dels

seus dits...

Ella, somrienta y avergonyida,'s

treu un petó del mitx dels llavis, se'l

coloca suaument entre Tíndice y'l

dit pols, me l'apunta al front, bufa,

y jo'l rebo y sento que se m'hi en-

casta com una perla silvestre, y tot

seguit los ulls se'm cobrexen ab vels

diàfanos y ruxims de bolves d'or.

Al punt de les vuyt me desperta-

va. La sessió havia durat dèu hores.

Li Mariagneta no'm servia'l xo-

colata.

« Noya, ^que no'm portas la co-

lació?)^ li crido fent broma.

«Que te la servexi aquella Mar-
quesa del alma mía, » me va res-

pondre desde dins, tota enfadada.

jMc vaig quedar de pedra!

«Escolta: ^de què te les heus ara?

Portal xocolata, que tinch set.»
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« Gom qu'aqueix picarol balder

no ha parat tota la nit, es clar que

estàs assedegat. {Poca pena! ^jquín

enredo portas entre mans, que li

feyas tants rendiments? ^Per què no

me les dius a mi, que so la teva se-

nyora, aquelles amoretes? jPochs

modos, traydor, faritzeu!»

« Ja't consta, y fa anys que te les

he dites totes.Y no m'amohinis, que

no'n sabria inventar de noves. Ara,

per lo que dich quan dormo, no'n

responch, per que no estich en lo

meu centro. Y després, potser feya

postures a alguna bestioleta... »



La nit següent a la declaració de

amor d'aquella dama de la noblesa,

vaig dir a la Mariagneta:

«Arreglat, qu'exirèm a passeig.»

Jo, a truco de no ficarme al llit

dejorn y escursar aquelles pesadilles,

qualsevol cosa haguera fet.

Vàrem anar al Cafè dels Mirallets,

qu'hi cantava la dóna d'en Betas y
en Peró,'l fill del sereno, qui, des-

prés, ab nom italià, ha corregut los

teatres del món com un dels baxos

de més crèdit, cobrant un poder de

moneda per cada nota profunda que
feya exir del coll.

Vaig pendre'l cafè sense sucre y
una copa de conyach del rabiós, de
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aquell que les ampolles van embo-
gades per fóra, per que de la matexa

fortalesa que porta fins arriba a ar-

nar lo cristall. Tot ab lo fi y efecte

de prevenirme y veure si lograva

dormir sense somniar.

Com de fet, a la una nos en anavam
a retiro, cansat, mort de sòn, ab ga-

nes de geure. Encara no feya un
credo qu'havía donat la bona nit a

la Mariagneta, que s'organisà'l som-
ni, y ella, la Marquesa, y jo'ns tro-

bavam en la pròpia situació del dia

abans. Jo, després d'haver escoltat

aquell parlament tan verdader y
extremat dels seus enceniments amo-

rosos, me tocava contestarli pel ma-

teix tenor y posarme en lloch que

no desmerexés ni de sa afició tan

ferma, ni de les seves ofertes y llar-

gueses en caudals, finques y tresors,

ni en lo que's refereix al llinatge,

orígens y situació dels meus ante-

passats difunts.

iPodeu contar si vaig fer córrer la

llengua per l'afinadora abans de des-

plegarme!

«jEstrella del dia! •— li vaig dir,

decantantli tota la forsa de la mira-

da damunt dels seus ulls, que'ls hi
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teya pampalluguejar, sentintshi lo

enlluhernameni y escalfor que de

frente'ls atacava; — nimfa encisado-

ra, Marquesa y noble, reyna incòg-

nita, ò potser serafí vingut de la

Glòria, ocult y dissimulat baix tras-

ses y fingiments de donzella hermo-

>a, recatada y namoradissa!.., si has

úescendit a la terra, ò acàs baxat de

un trono de soberanía, ò no més has

devallat del estrado senyorial, per

aflaquir a un home de be, robarli la

pau y'l sossego, emmetzinarli'ls ali-

ments y les begudes y l'ayre que

i'alenta, enfosquirli les clarors celes-

tes, enterbolirli les llums mondanes

y en cel y en terra anar cego y a les

palpentes voltat de foscor y boyres

legroses, per millor conseguir a ta

í^uisa y voluntat lo domini, senyoriu

y usdefruyt dels esbatechs del meu
cor, y per assegurar la possessió y
guia dels meus pensaments, y con-

duhir y emmerjar fins a tu, y a ta

imatge quan no sigas present, Tes-

guart dels meus ulls; si vols y'm re-

querexcs per que la primera idea

qu'ocupi'l meu magí al despertarmc

siga per tu y la derrcra al inclinar

mon cap ardent en les randes y ini-

sa
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cials brodades de la coxinera en les

solitàries hores de la nit; y si de

dia, preocupat ab lo negoci dels co-

bros y pagos y apuntaments de lo

que'm quedan a deure, vols també

que pensi ab tu, y en les hores de

repòs y de vagar los meus sentits

vetllin sens sossego donant toms y
giravolts al voltant de la celistia de

ta hermosor; joh dóna, nimfa, reyna,

ò lo que siguis! no t'enutgis ni passis

ànsies fibladores ni carreguis lo fetge

ab pedretes per temenses mal ima-

ginades ni recels fora de rahó y sens

fonament, qu'allí ahont caygui y's

depositi l'esglay del vostre cor, los

sospirs del vostre pit, Taleno y pan-

teix de les teves esperanses y desit-

jós, van a arreplegarse y a quedar

closos y guardats en palau de marfil

y jaspis de mareperla com a depòsit

sagrat y fidel, ab usura de correspo-

nement aumentat y fina constància

duradera per tots los dies de ma vi-

da, per l'extensió y llargària de les

centúries, en persona viva y posse-

hidora de salut, ó en despulles fre-

des quan reposi en la tomba de les

fatigues y treballs d'un amor exaltat

y cremador que m'haurà devorat ab
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flames amagades de passió d'ànimo,

fentme víctima, conservant mon còs

sencer y en sa natural montura per

poder guardar ab una mà sobre'l pit

lo cor que testima y en los llavis les

primeres lletres del teu nom comen-

sades a confegir al acte de la mort y
acabades de pronunciar lo dia es-

plendorós de la resurrecció entre'ls

sorrals immensos de la Vall de Jo-

safat.

^iQuè tens joh ma reyna! en los ulls?

^quin esclat de llum enterbolidora

ab raigs que m'aclarexen y'm voltan

tot lo meu sér y personal, com si'm

rodegés una glòria divina? ^Quín do

de gràcia posseheix ta boca, qu'al

sentir frisós los rendiments que sub-

jugan lo teu cor y'l decanta a ma
volensa, m'ha semblat afinar y con-

cloure'ls dies de ma vida encisat

per la música d'arpes celestes que

n'exía? ^D'ahont has vingut ab tantes

perfeccions d'hermosura? ^ Quins

àngels se despullaren de ses belleses

per ajuntaries en ton rostre y pendre

goig contemplantles com obra mes-
tre y treball primorós que Deu ma-
teix alabà al ser consultat per exa-

minaria y posarhi'l visto bueno?
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No vanament m'has escullit per

duenyo y senyor de ta voluntat, gus-

tos y recreyos, joya escatussera y pe-

regrina. ^Ja sabs a qui't confías y
ablanas? ^Sabs qui es en Janet? En
Janet so jo. Vull dir qu'ensopegas

ab l'home que la planeta teva havia

designat desde'l punt y hora qu'en-

tre blondes y batistes, en bressols

de jonchs daurats, vas rompre'l pri-

mer gemech de vida per cridarme

d'aquell terme, que no'n sabia d'altra

ta petitesa sinó anomenarme ab

plors desficiosos y entre munyeques
dolses de sucre candi y bossinets de

melindro.

També jo t'he sigut fidel y cons-

tant y com tu he reguardat les pri-

merenques dolceses del amor per

oferírteles y disposaries als teus peus

com toya de flors nascuda y criada

entre aromes amoroses y regada ab

llàgrimes de soletat y anyoranses...

Jo he dexat córrer la tongada jovenil

dels divuyt anys, tancat lo cor y re-

clòs a tota temptació ò encegament

de probatures festejadores... Jo he

contingut y esvahit qualsevol sospir

que no fos endressat a la desconegu-

da y esperada senyora mía. |Si n'han
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passat per davant de ma porta de

donzelles ploroses y acongoxades

demanantme ab cara compadescuda

amparo y correspondència! \S'\ n'han

trucat a la casa del vehí solicitant

intercediment y empenyo perconse-

guir ab fins honestos lo consol que

ma fermesa'ls hi negava!... jQuines

ventures despreciades, quines oca-

sions d'acomodos brillants y casa-

ments ventatjosos desdenyats y des-

agrahits!... jQuàntes y tan hermoses

fadrines que feyan rotllo en envelats

y festes majors, guapes de necessitat

y justícia, d'ulls brillants y escome-

tedors qu'ab sa parla de signes de

llampech m'han cridat, tirantme de

trentè y a la cara tota l'iluminació

dels seus reverberos per dirme:

«jRos, per tu va l'obsequi y la fine-

sa: per estimació y voluntat! ^Vols

consentir que t'estimi, noy de su-

cre?» Y jo, ferreny, ab cara de pro-

cés, les he contingudes y despre-

ciades totes sens enfondarme en es-

taments, ni influencies, ni riqueses

ò influxo y podcriu: totes, totes, les

més belles y triades han passat per

davant meu y han seguit dexantme

penyora de sospirs enamorats y llà-
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grimes amargantes y desconsolades.

iPer tu, Reyna universal de mon
amor y aficions! per ara y sempre!

aquí en vida, y al altre món en àni-

ma y esperit, ò en la forma y modo
que disposi la superioritat única y
eterna!»

«iCavaller, que be parlau! y quins

estrenyiments de goig sento al cor

escoltantvos! ^De qui aprenguéreu

tantes dolsors? d'ahont vos ixen tan-

tes tendreses y paraules cautivado-

res? iQuín penar lo nostre, tants anys

cercantnos, veyentnos de lluny, y no
poder conseguir fernos arribar ni'l

tremolor d'un sospir, ni l'alegria de

un somriure, ni la mel d'una amo-
reta!

iCòm anavan vagatives mes mira-

des cercantvos per descansar en vos!

jCòm exían vaporosos mos sospirs

y flotavan perduts d'assí y d'allí, re-

montantse a alteses celestials y es-

guardant per tot arreu cercant lo cor

estimat y baxant a la terra no tro-

bantlo tan amunt, penetrant en

jardins y boscuries per si t'hi veyan,

y recullirse entendrits dins lo cor

teu!
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Ay Deu! mon estimat, sento re-

mors estranys... los esbirros son a

casa... la voltan y guardan l'entrada.

Fuig... salvat, ma videta... Però, nó,

vína, jo... jDeu meu! y mon deco-

ro?... y'l meu honor?»

«Moment terrible! no temis per

aquestes prendes recatades. Vaig a

morir!»

«Nó, no vull, no puch... {Janet

meu!» —



XI

Un dia, al cap de molt temps, vaig

passar per davant de la botiga del

senyor Janet; s'estava vora la porta,

y'm sorprengué vèurel tan envellit.

Son bigoti s'havia tornat d'un blanch

rogench, com torrat pel fum de ta-

baco; los cabells tenían altra blancor

més pura; lo seu ayre, condolgut. La

botiga feya tristesa ab son aspecte

pobre y miserable; lo banch, desem-

brassat y polsós; a terra, ni un bri

d'encenall, ni una mota de serradu-

res; Teyner, desprovehit; algun in-

formador oscat, barrines espuntades

y'ls compassos, clapats de rovell,

axancarrats, mitx cayguts, com dro-

pos aburrits del treball. Per la paret,
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plantilles de fuyola desencolades per

l'humitat y ab guerxeses extranyes;

a un reco, les trenyines unían en una

espècie de dosser de misèria, llis-

tons, motllures de caoba y galeries,

begut lo vernís y escrostissades com
riquesa vinguda a menes. La corti-

na de la porteta de la cuyna, abans

blanca y planxada, gala y senyal de

la netedat de la Mariagneta, s'aguan-

tava tot just per les presilles que
quedavan senceres, penjant com un
drapot, arrugada y confosa, reculli-

da a un costat fent servitut d'axu-

^amà.

Lo vaig saludar oferintli un cigar-

ro, per que no sabia la manera opor-

tuna d'entrar en conversa, ab temor

d'apenarlo recordantli antigues proe-

ses d'aquell temps en que gastava

bon humor; que la seva mirada y'l

seu posat indicavan haverse esmor-

tuhit la vivor del seu enginy tan

pròdich y generós en invencions fas-

tuoses.

Mirà'l cigarro, ícntlo rodar entre

sos dits, y fixantme sa mirada trista,

me va dir:

—jJa no'n passan, com algun dia,

d'amichs que'm regalin habanos de

33
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aquexos! tothom ne fuig de la misè-

ria...

«^Què conta de bo, senyor Ja-

net?» me pregunta algun esgarriat

que desconeix la meva situació.

«Ay fill, en Janet no pot contar

més que penes, y tant se val que me
les quedi per mi sol.»

Ja ho conexen qu*han fugit les

rialles de la meva cara y que tinch

lo cor apesarat! Se despedexen do-

nantme consols que no m'apanyan,

y giran cúa per distreures, ò potser

defraudats de no trobarme ditxero

com abans.

—

Ab escusa d'encendre'l cigarro,'m

vaig ficar dins. Ell observà'l meu
moviment, y ab veu enternida'm va

dir:

— Gràcies, noy; — y's tombà per

amagar Temoció que li humitejava'ls

ulls.

— No demano caritat, — afegí, —
però'n visch. La bona gent com tu,

veu que'm moriria de pena abans

de solicitarla, m^afavorexen, y res-

pectan lo meu orgull.

—

Li vaig indicar qu'anessim al Cafè

del veynat a pendre algun refresch

y per distrèurel al mateix temps.
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— Ja no hi entro al Cafè, fa més

d'un any; quan me convidan, excuso

acceptarho. —

Uns quants melindros sucats ab vi

generós lo varen reanimar.

—Estich axafat, noy,—me va dir,

com per correspondre al meu obse-

qui conianime les seves penes.—Ara

que so vell, s'ajuntan les desgracies y
purgo les errades de la joventut. A
casa no's para taula... per que no se

hi encén íoch. Estich sol, assolat ab

mes congoxes. La Mariagneta'm

manté y capta'l trist bossí de pà que

me sustenta; y qui sab si alguna ve-

gada ella dejuna per que jo mengi!

A l'edat en que*ns feyam més com-
panyia'ns hem tingut de desdividir.

La joventut prou la passava alegra

fóra d'ella; la pobreta! tants reganys

com me soportava, tan pacienta y
soferta! no s*ha mimvat gens l'afecte

al seu Janet... ai amo, que deya ella

omplintsen la boca, ufana de la seva

esclavitut. Ja hi contava en aquell

temps de ma novela, en que jo feya

de pavo real, ab lo vano estès y les
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grandeses a la boca, que vindria la

ocasió de sossegarme. Y ha vingut:

ella m'ha esperat sense despacien-

tarse, y recobra Vamo avuy que'ls

dies se m'escursan, que les xacres

m'atormentan, que l'alegria'm man-
ca y la misèria m'aclapara y recla-

mo son costat y ajuda, ara, que no
li puch pagar més qu'ab gemechs y
condols... Tot ha vingut per sos

passos contats; aquesta botiga ha

perdut los parroquians, y l'ofici ha

cambiat de motllos. Avuy, per fer

un armari, l'arquitecte hi té de pen-

dre cartes, y vingan pianos y dibu-

xos, vist de frente y de costat, y mi-

des y escales y esculptures y fanta-

sies y nius de pols, ab pressupost de

la feyna abans de comensarla, y s'hi

t'erras paga per tonto. Abans, jo ana-

va a la casa ab un trist llistó: prenia

Pamplaria y alsada de la paret ahont

s'havia de colocar lo moble y ab

quatre ratlles, alli mateix, explica-

va'l còm y'l què; distribuhia pres-

tatges y calaxos, sortida dels cossos,

mides dels plafons, etz., nosenraho-

navam de quin material lo fariam,

caoba ò noguera; quedavam entesos,

venia a casa, feya serrar fusta, y quan
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la pessa eslava llesta Teniregava, me
pagavan tot lo que demanava, *ls se-

nyors quedavan contents ab lo mo-
ble y jo ab la satisfacció d'haverlos

endevinat lo gust. ^Y quin adelanto

es lo d'aqueix temps que l'arquitec-

te, *ls dibuxanis y'ls esculptors hajan

de ticar cullerada al ofici d'ebanista?

Abans, tots se posavan baix les me-
ves ordres, y sortían unes feynes que

encara duran: ara, axis que fa una
mica de sequetat, totes cruxen y s'es-

berlan; tots n'hem sortit perjudicats:

los compradors pagan més, y'ls eba-

nisles de pundonor havem perdut la

parròquia. Avuy al dia, costa més
diners un moble qualsevol que ferse

una torre al Putxet. Es la trasmu-

dansa que porta'l temps, qu'arrecona

als velis y crida a la joventut. Per

axò, no tots los joves son ingrats:

encara n'hi hà que'm tenen respecte

y s'acostan a demanarme consells.

Son los millors cbanistes de Barce-

lona; carregats de medalles y de di-

plomes... y venen y'm preguntan y
prenen guia de la meva experièn-

cia Y pots contar: lo moble que
)o hi poso'l visto bueno, déxal córrer,

no tinguis temor; si es calaxera, ja
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pots omplir los calaxos d'aygua que
no't traspuaran per lloch.

Sense treball y sense diners, he

vist acostarse la misèria, que't dich,

noy, qu'es més trista que la mort. Si

vegessis com m'avergonyexo cada

dia al veure a la pobra Mariagneta

com me porta'l dinar! jSon les dexes

dels parents richs!... Jo, qu'algun dia

era tan altaner, jcòm se m'ha abaxat

l'orgull!... |Y ab quina frisansa espe-

ro que me les portin...! Per que tinch

gana ^comprens? gana de pobre...

qu'es debilitat, basqueig, misèria...

Y no hi val l'orgull per ferte redres-

sar y rebutjarho: tinch de sucumbir

y delirme y menjar, en fi, com una

bestiola, per que'ls decandiments de

la naturalesa son més dèspotes que

les ufaníes de la vanitat. Yal menjar

aquelles amargantors de vianda so-

brera del plat dels senyors, sento lo

que diuen al donaria a la Mariagne-

ta: «Té; emportat vianda pel teu

home, per aquell gandul que, jovey

vell, ha sigut sempre'l teu martiri.»

jCòm los hi agrada fer de Pare

I
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Etern y enviarme la pena que potser

merexo, però que Deu, tal vegada,

me l'imposaria ab més benignitat y
doisesa y ab més bona criansa de

paraules que no m*ofendrían ni'm

semblarían càstich! Per que, jo ho sé,

Ell no castiga axis. Jo, que cada ves-

pre m'hi parlo y li divulgo les des-

gracies meves, m'aconsola y'm car-

rega de paciència pera soportarles; y
es Deu, ell mateix, ab qui jo enra-

hono y a qui'm dirigexo... Pare nos-

tre qu'estau en lo cel... dich, y ell

acut y m'escolta y'm respon: «No
ploris, Janet, que les teves penes ja

s'acaban. Prega y sofreix, que tot te

serà reconegut...> Jo baxo'l cap,

dient: ...fàssas, Senyor, la vostra vo-

luntat..., y se'm calma la congoxa,

m'adormo, y'l meu llit ho es de flors

y d'alegries.

I
La meva dóna! Si poguessis veu-

re còm me daura la misèria, que la

caritat que m'envían sembla requi-

sits per un desganai! Ningú ho diria

que son dexes rccullides. Los talls

pareix que'ls fassa nous; y es tan
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trassuda y polida, qu*ab lo ganivet y
forquilla no més, m'arregla'l cou-

dinar, que fins los aucells hi baxa-

rían a tastarho: tant goig fa ab

aquells ornaments silvestres de fulle-

tes d*escarola, motetes de julivert y

bossins d'ou pres voltant una rodan-

xa de pilota ò un bullit de patates y
sigrons. Si menjo costella, no sé còm
s'ho indaga, però hi trobo la verni-

11a; y si es cuxa de gallina, no hi

manca a dins l'osset qu'hi correspon.

Y axò, per mi, es artifici seu, que té

unes trampes tan enganyoses que

quan la vianda es menudall ho ado-

ba també ab uns fregits y una colo-

rayna llampant de pebrots y tomà-

techs, que qualsevol creuria qu'ho

envían directament de la cuyna sens

haver fet parada en la taula dels

meus parents richs.

—

En aqueix punt de la conversa en

que Tagrahiment li donava més bon

humor y recobrava alguns dels de-

xos exagerats d'altre temps, me vaig

despedir d'ell veyentlo més aconso-

lat.
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No'l vaig tornar a veure més. Un
dia'm sorprengué la noticia de que

havia mon. Deu va compadirse de

les seves tristeses, y li complí la pro-

metensa. Acabaren les seves penes.

Vaig anar a visitar la senyora Ma-
riagneta.

— Senyor, — me va dir; — tinch

una recansa. Los companys del ba-

talló me van dir qu'era la seva vo-

luntat que l'enterressin ab lo vestit

de miliciano. Vaig tenir de complir-

la. Però'm sembla qu'ha sigut una
vanitat que pot ofendre a Deu.
— Y tal!— va respondre la senyo-

ra de la casa.

—

jLo van enterrar ves-

tit de Carnestoltes!

34
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